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2022 Voorbeeldopgaven 

Taalverzorging: spelling niet-werkwoorden 

In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld?

A In de Meivakantie zagen we op het eiland veel flamingos.
B In de Meivakantie zagen we op het eiland veel flamingo’s.
C In de meivakantie zagen we op het eiland veel flamingos.
D In de meivakantie zagen we op het eiland veel flamingo’s.

In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld?

A Aan het begin van het schaatseizoen koopt Dirk altijd een 
tienrittekaart.

B Aan het begin van het schaatseizoen koopt Dirk altijd een 
tienrittenkaart.

C Aan het begin van het schaatsseizoen koopt Dirk altijd een 
tienrittekaart.

D Aan het begin van het schaatsseizoen koopt Dirk altijd een 
tienrittenkaart.
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Taalverzorging: spelling werkwoorden 

 In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld?

A Marieke vind dat Esra de glazen veel te vol schenkd.
B Marieke vind dat Esra de glazen veel te vol schenkt.
C Marieke vindt dat Esra de glazen veel te vol schenkd.
D Marieke vindt dat Esra de glazen veel te vol schenkt.

 In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld?

A “Houd je van stripboeken?” vroeg de verkoper geïnteresseerd.
B “Houd je van stripboeken?” vroeg de verkoper geïnteresseert.
C “Houdt je van stripboeken? vroeg de verkoper geïnteresseerd.
D “Houdt je van stripboeken?” vroeg de verkoper geïnteresseert.
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Taalverzorging: interpunctie 
 

 wist jij dat olifanten een heel goed geheugen hebben uit proeven blijkt dat 
olifanten na 20 jaar hun verzorger kunnen herkennen

Welk leesteken moet er achter het onderstreepte woord worden gezet?

A een dubbele punt (:)
B een punt (.)
C een uitroepteken (!)
D een vraagteken (?)

 mijn neef kocht nieuwe schoenen een felgekleurd hardloopshirt en een 
handig waterflesje voor het hardlopen

Achter welk onderstreept woord moet een komma (,) worden gezet?

A schoenen
B felgekleurd
C hardloopshirt
D waterflesje
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Taalverzorging: grammatica

De jeugdleden hebben in het nieuwe clubgebouw alle deuren geverfd.

Welk zinsdeel is onderstreept?

A de persoonsvorm
B het gezegde
C het lijdend voorwerp
D het onderwerp

Welk onderstreept deel is de bijzin?

A De bloemen bloeien prachtig, terwijl ik ze bijna nooit water geef.
B De bloemen bloeien prachtig, terwijl ik ze bijna nooit water geef.
C De bloemen bloeien prachtig, terwijl ik ze bijna nooit water geef.
D De bloemen bloeien prachtig, terwijl ik ze bijna nooit water geef.
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Lezen: samenvatten

Lees eerst de tekst en maak daarna de opgaven.
De tekst bestaat uit vier alinea’s.

De moestuin

1.
Een moestuin is een tuin waar groenten groeien, zoals sla, kool en wortels. 
Je kunt een moestuin in je tuin maken. Heb je alleen een balkon? Dan is een 
kleine moestuin in potten en bakken ook mogelijk. Een moestuin verder 
weg van je huis kan ook. Dat heet dan een volkstuin. En op sommige 
scholen hebben leerlingen een jaar lang een schooltuin. Ze leren daar ook 
een moestuin verzorgen. Voor alle moestuinen geldt dat de beste plek 
ervoor een plek is waar zes uur per dag de zon schijnt. Planten groeien 
namelijk goed in warmte en licht.

2.
Om te tuinieren heb je spullen nodig. Als eerste natuurlijk het 
tuingereedschap. Met een grote stevige schep spit je de grond om. Een hark 
heb je nodig om de grond netjes te maken en met een schoffel woel je de 
grond los. Ook klein tuingereedschap is handig: een schepje om gaten in de 
grond te maken en een klein harkje om het onkruid weg te halen. Stokken 
en touw gebruik je om planten vast te maken, zodat ze goed omhoog 
kunnen groeien.

3.
Als je een goede plek en spullen hebt, kun je aan de slag. Je start met het 
klaarmaken van de grond door de aarde los te spitten. Daarna kunnen de 
zaadjes de grond in. Ga wel na of het de goede tijd van het jaar is. De 
meeste groenten zaai je in het voorjaar. Je maakt een gat of een kuiltje en 
verdeelt de zaadjes. Dan gaat er weer aarde overheen. Planten hebben niet 
alleen warmte en licht nodig, maar ook water. De volgende stap is dan ook: 
water geven. Daarna volgt het mesten. In mest zitten extra voedingsstoffen 
voor de planten. Nadat je tuin ingericht is, moet je de moestuin 
onderhouden. Je geeft regelmatig water, schoffelt de grond los en haalt 
onkruid weg. Het is belangrijk om de groenten die je geplant hebt, goed in 
de gaten te houden. En als die groot genoeg zijn of de juiste kleur hebben, 
kun je oogsten.

4.
In elke tuin zitten beesten en dat is niet altijd handig als je groenten wilt 
kweken. Denk aan konijnen die je sla opknabbelen of vogels die in je 
tomaten pikken. Om dat te voorkomen kun je een net over de planten 
spannen. Maar zo’n net helpt niet tegen schadelijke insecten en ook die 
zitten vaak in een moestuin. Insecten horen daar, maar niet als ze je 
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groenten opeten. Dan blijft er niets van je oogst over. Je kunt verschillende 
dingen doen om schadelijke insecten weg te jagen. Zo eten 
lieveheersbeestjes bijvoorbeeld luizen. Door lieveheersbeestjes in je tuin uit 
te zetten, kun je dus van luizen afkomen. Ook houden sommige insecten 
niet van bepaalde bloemengeuren. Plant je deze bloemen, dan heb je ook 
minder last van die insecten in je tuin. Prima oplossingen toch? Want het is 
wel de bedoeling dat jij de groenten eet in plaats van de dieren. 

Lees alinea 1.
Waar gaat deze alinea vooral over?

A over hoe een moestuin ook genoemd wordt
B over waar je het best een moestuin kunt hebben
C over wat er in een moestuin groeit
D over welke soorten moestuinen er zijn

Mick heeft een schema gemaakt bij alinea 3.

Wat moet hij op plaats * zetten?

A mesten
B onderhouden
C spitten
D zaaien

 

grond
klaarmaken

*

• zaadjes in
  grond
• water geven
• mest geven

• water geven
• schoffelen
• onkruid 
  verwijderen
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Lezen: opzoeken

Vera is net begonnen met judoles. Als beginner heeft ze de witte band.
Ze wil graag weten welke kleur band bij het hoogste niveau hoort.
Vera zoekt op internet.

Op welke link kan ze het best klikken?

A

B

C

D

Judotoernooi Utrecht
https://www.judo-Utrecht.nl/toernooi
Op 12 november vond het Utrecht Judotoernooi plaats voor heel veel 
goede judoka's uit het hele land. Uit Utrecht deden 3 judoka's mee. 
Na het toernooi vond een groot feest plaats met een band.

Judobanden? Alle maten en kleuren. Grootste aanbod!
https://www.bestjudoshop.nl/vechtsporten/judo-banden/
Judobanden kopen? De judoband is leverbaar in alle kleuren die bij 
het judo wordt gebruikt. Actieprijzen …

Judobanden en judokleding - Jim Kleinman
www.jimkleinman.nl/blog/judo/banden
De kleding. Er wordt gejudood in een judogi (judo-pak). Dit bestaat uit 
een witte katoenen broek en jas, die wordt dichtgehouden door een 
band. De kleur van …

Hoe knoop ik mijn judoband?
www.sporttips.nl/hoe-knoop-ik-mijn-judoband/
Bij de judokleding behoort ook een band (obi) om de jas (kimono) bij
elkaar te houden. De judoband behoort men op de volgende manier
te knopen: Stap 1 ...
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Abbey heeft gehoord dat walvissen slecht kunnen zien, maar toch een 
voorwerp op grote afstand kunnen waarnemen. Ze wil weten hoe dat kan 
en zoekt het op in een internetencyclopedie.

In welk hoofdstuk kan ze deze informatie vinden?

Walvissen
Inhoud

1  Soorten walvissen
2  Uiterlijke kenmerken
3  Voedsel
4  Zintuigen
5  Leefgebieden
6  Bedreigingen

A

B
C
D
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Lezen: begrijpend lezen

De volgende opgaven horen bij de tekst hieronder.
Lees eerst de hele tekst en maak daarna de opgaven. In sommige opgaven
staat na een zin of woord: (r. …). Dit betekent: zie regel …

1 Rennen in de gangen

2 Hoe vaak wordt het op school geroepen? Niet rennen in de gangen! En
3 hoe vaak wordt het dan toch gedaan? Precies. Kinderen willen nou
4 eenmaal rennen, maar dat kan natuurlijk gevaarlijke situaties opleveren
5 in de gangen van een school. Verbieden vond de Deense Tovshøjschool
6 geen goed idee. Ze deden het tegenovergestelde: als je je in het
7 rengedeelte van de gang bevindt, dan moet je wel!
8 “We hebben vaak gewaarschuwd dat leerlingen niet mochten rennen.
9 Maar ze deden het toch. Toen bedachten we de renbaan”, vertelt een
10 onderwijzer. De helft van de gangen in deze school is bedoeld om te
11 rennen, de andere helft om rustig te lopen. Zo kan iedereen zelf kiezen
12 hoe snel hij wil gaan. In de praktijk bleek dat bijna alle kinderen de
13 renbaan gebruiken en dat de leraren de enigen zijn die rustig lopen.
14 Maar ze hebben nu geen last meer van elkaar.
15 Kinderen laten rennen heeft een paar heel belangrijke voordelen,
16 merken ze op de Tovshøjschool. De kinderen krijgen er energie van als
17 ze moe of slaperig zijn. Drukke kinderen kunnen juist hun energie kwijt.
18 En de leerlingen zijn natuurlijk nooit meer te laat in de klas. Een mooi
19 voorbeeld van alleen maar voordelen. Er rest ons nog één vraag: welke
20 Nederlandse school gaat dit als eerste doen?
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Lees: En hoe … gedaan? (r. 2 en 3)
Waarom beantwoordt de schrijfster deze vraag niet?

A omdat ze het antwoord niet weet
B omdat ze het antwoord niet wil verklappen
C omdat ze het antwoord overduidelijk vindt
D omdat ze het antwoord van de lezers wil krijgen

Lees: “We hebben … elkaar. (r. 8-14)
Welk woord past hier het best bij?

A oplossing
B poging
C voorstel
D waarschuwing
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Schrijven

De volgende opgaven horen bij een tekst met fouten.
Lees eerst de hele tekst en maak daarna de opgaven. In sommige opgaven
staat na een zin of woord: (r. …). Dit betekent: zie regel …

Juf Marijke van groep 8 van basisschool De Perenboom gaat met 
zwangerschapsverlof. Vic (12) heeft een praatje geschreven om voor te 
dragen tijdens het afscheidsfeest. Hij moet zijn praatje nog wel nakijken op 
fouten.

1 Lieve juf Marijke,

2 We hebben het erg leuk gehad met jou als juf in groep 8.
3 Maar nu ga je weg. We zullen je missen en misschien zien
4 we je nooit meer.
5  Je bent altijd vrolijk en hebt heel veel geduld, maar soms ben je ook
6 weleens streng. Dan zitten we bijvoorbeeld te kletsen en moeten we
7 van jou voor straf binnen blijven in de pauze. Maar meestal mogen we
8 dan toch nog naar buiten. Je houdt ook van grapjes maken. Soms zeg
9 je opeens: “Oh, ik ben de kluts kwijt!” en dan weer begin je wild om je
10 heen te zoeken. Of zoals laatst, toen je ineens met juf Julia ging
11 playbacken, dat was ook echt grappig!

12 In elk geval wensen we jou en de baby het allerbeste. We hopen echt
13 dat hij of zij voor de zomervakantie wordt geboren. Wie weet kun je
14 dan nog langskomen om je mooie baby te laten zien

15 Heel veel geluk en liefs van de hele groep!
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Lees: Je bent … streng. (r. 5 en 6)

In deze zin staat iets dubbel.

Welk woord of welke woorden moet Vic weghalen?

A altijd
B heel veel
C ook
D weleens

Lees: Wie weet … zien (r. 13 en 14)

Welk leesteken kan Vic het best plaatsen achter: zien?

A een dubbele punt (:)
B een komma (,)
C een punt (.)
D een vraagteken (?)
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Rekenen
 

Brahim koopt deze schoenen.
Ongeveer hoeveel euro korting krijgt hij?

A € 28  C € 40
B € 32  D € 48

13 × 14 =

A 112 C 174
B 152 D 182



14

Aardrijkskunde

Schotse hooglanders

In het Westduinpark bij Den Haag zijn deze Schotse hooglanders uitgezet.

Waarom laat men dit soort vee in de duinen grazen?

A om bezoekers van het park die buiten de paden lopen, af te schrikken
B om ongedierte in de duinen te bestrijden
C om te laten zien welke dieren vroeger in de duinen leefden
D om te voorkomen dat het duinlandschap verandert in een 

boslandschap
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Kerst in de zomer

Kevin stuurt deze kerstkaart naar zijn opa en oma in Nederland. Hij schrijft 
de onderstaande tekst op de kaart:

Kerst in de zomer. Het is hier heerlijk warm. Ik wens jullie fijne kerstdagen.

In welk land is Kevin?

A Australië C Groot-Brittannië
B Canada D Spanje
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Geschiedenis

Middeleeuwers aan het werk

Op welk plaatje zie je mensen die waarschijnlijk lid waren van een gilde?
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 Energielabel op een stofzuiger

Meneer Kuijer heeft een stofzuiger gekocht. Aan het label ziet hij dat deze
stofzuiger behoorlijk zuinig is met energie. Dat vindt hij belangrijk, want dat
is beter voor het milieu. In veel landen in Europa mogen alleen stofzuigers
met zo’n label verkocht worden.

Wie heeft dat besloten?

A de fabrikanten van stofzuigers C het Europees Parlement
B de Verenigde Naties D het Wereldnatuurfonds

 

A++
A
A
A
A
B
C
D

+++

++

+



18

Natuur en Techniek

 Licht en zout

Romy maakte deze stroomkring.  Als zij zout in het water oplost, geeft
In het bakje zit kraanwater.  het lampje wel licht. 
  Het lampje geeft zo geen licht.

Welke uitspraak kan zij doen na dit experiment?

A Zout water geleidt stroom.
B Zout water is een energiebron.
C Zout water onderbreekt de stroomkring.
D Zout water zet energie om in licht.
 

BATTERIJ
kraanwater

BATTERIJ
kraanwater

met zout
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Groenten

Hieronder staan vier verschillende planten waarvan een deel van de plant 
wordt gegeten als groente. Een van deze groenten is ontstaan nadat de 
plant werd bevrucht.

Welke groente is ontstaan door bevruchting?

A  C
radijs courgette

  

B  D
kool  aardappel

  


