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CET 2019 dag 1
Onderdeel Taalverzorging: Spelling
Taak Taal 1

5 In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld?

A Vlak boven de horiezon zagen we de eerste zonnenstralen.
B Vlak boven de horiezon zagen we de eerste zonnestralen.
C Vlak boven de horizon zagen we de eerste zonnenstralen.
D Vlak boven de horizon zagen we de eerste zonnestralen.

Onderdeel Lezen: Samenvatten
Taak Taal 2

Een detectiveverhaal

3.
Het is goed om vooraf van alle personen in je verhaal een 
karakterbeschrijving te maken. Zo gaan ze ook echt voor je ‘leven’. De 
meest uitgebreide maak je van je hoofdpersonen: de detective en de dader. 
Je speurder is natuurlijk slim, maar wat voor kenmerken heeft hij of zij nog 
meer? Is hij/zij misschien ook een beetje verlegen en bang voor spinnen?  
En wat zijn bijvoorbeeld zijn of haar favoriete kleren? Bij daders moet je 
filosoferen waarom ze gedaan hebben wat ze hebben gedaan. Je moet dus 
een beetje voor psycholoog spelen. Hebben ze hun daad gepleegd uit 
jaloezie, of was het wraak? Of was er geld nodig om een zieke zus of broer 
te helpen? Van de andere verdachten maak je ook een beschrijving, maar 
die kan korter zijn.

7 Welke woorden vatten alinea 3 het best samen?

A detective en dader
B filosoferen en reden
C jaloezie en wraak
D personen en beschrijving
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Onderdeel Lezen: Opzoeken
Taak Taal 2

16 Bram mag voor het eerst scheidsrechter zijn bij een judowedstrijd. Hij wil 
precies weten welke worpen toegestaan zijn en welke niet. Hij kijkt op een 
site over judo.

Op welke link moet hij klikken?

http://www.allesoverjudo.nl
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Onderdeel Rekenen
Taak Rekenen 1

5 

Kim en Fedde lopen allebei dezelfde wandeltocht van 15 km.
Ze ontmoeten elkaar onderweg om samen pauze te houden.
Hoe laat begint deze pauze?

A 8.00 uur C 10.00 uur
B 9.30 uur D 11.00 uur

Onderdeel Rekenen
Taak Rekenen 2

13 3550,37 – 185,5 =

A 3364,87  C 3365,87
B 3365,32  D 3435,27
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Legenda:

Kim Fedde

Wandeltocht van Kim en Fedde
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CET 2019 dag 2
Onderdeel Schrijven
Taak Taal 3

Mel gaat verhuizen en ze schrijft voor al haar klasgenoten een verhuis
bericht. Hieronder lees je haar bericht. Ze moet het nog wel even nakijken.

1 Beste klasgenoten,

2 Met gepaste trots wil ik jullie mededelen dat ik vanaf 1 november 
3 ga wonen in een prachtig nieuw modern huis in Enter. Het huis 
4 is erg groot en ligt dicht bij een bos. Hopelijk kom ik daar ook in een 
5 leuke klas. Kan ik met mijn nieuwe vriendinnen lekker in het bos 
6 spelen.

7 Het is echt een prachtig huis. Jullie zullen vast een beetje jaloers 
8 worden. Er is ook een nadeel aan verhuizen. Ik moet jullie 
9 straks allemaal missen.

10 Noteer alvast mijn nieuwe adres. Mijn telefoonnummer en 
11 emailadres gaan ook nog veranderen. Ik verwacht dat jullie 
12 contact met mij blijven houden. Dat zou ik erg fijn vinden. 

13 Binnenkort houden wij een housewarmingparty. Dat wordt een 
14 groot feest. Dan zijn jullie ook van harte welkom. Die uitnodiging 
15 krijg je via de mail.

16 Groeten,

17 Mel Schrijvers

14 Lees: Met gepaste trots wil ik jullie mededelen … (r. 2)
Deze zin past niet zo goed bij de rest van het bericht.

Welke zin kan Mel beter in haar bericht opnemen?

A Ik ben blij jullie te kunnen vertellen …
B Ik wil hierbij plechtig kennis geven van het feit …
C Met een oprecht gevoel wil ik jullie op de hoogte brengen …
D Uitzinnig van vreugde rap ik hier ff een berichie …
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Onderdeel Rekenen
Taak Rekenen 3

2 

Hoeveel procent is de fietshelm duurder geworden?

A 5% C 11%
B 10% D 110%

Onderdeel Lezen: Begrijpend lezen
Taak Taal 4

Dierenambulance

In de meldkamer van de dierenambulance komen iedere dag veel 
telefoontjes binnen over dieren waar iets mee is. De dierenambulance  
rukt niet overal voor uit. Alleen als      1     , gaat de ambulance op weg.  
De dierenhulpverlener op de ambulance helpt dieren in nood. Vaak moet 
zo'n dier naar een dierenarts. 

1 Wat past het best op plaats 1?

A de beller een serieuze indruk maakt
B er om hulp gevraagd wordt
C het een ernstig geval betreft
D het probleem opgelost kan worden
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Onderdeel Taalverzorging: Grammatica
Taak Taal 5

16 De geverfde plantenpotten verkleurden razendsnel door het felle zonlicht.

Welk van de onderstreepte woorden is een zelfstandig naamwoord?

A geverfde
B verkleurden
C razendsnel
D zonlicht
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