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7.

TOETS
 Start van de les
 Terugblik
- Wat heb je tot nu toe geleerd?
 Voorkennis
- Wat neem je mee voor het succesvol kunnen maken van de toets.

 De les
-

Je krijgt uitleg over de les van vandaag!

-

Je gaat vandaag zelfstandig de toets maken.
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Toets

Tekst 1

Een dag vol plezier in ons indoor pretpark!
Op zoek naar een leuke binnen activiteit voor kinderen? Een dagje uit of een
kinderfeestje geven? Kom naar het Indoorpretpark in Maassluis. Dit is een indoor
speeltuin en trampolinepark in één. Bij ons kun je terecht voor een heerlijke dag vol
plezier.
Ons trampolinepark: de sensatie voor kinderen
Trampolinespringen is de sensatie voor kinderen. Het trampolinepark is maar liefst
400m2 groot en heeft 2 basketbalvelden waar je met trampolines de vetste dunks kunt
maken. Daarnaast kun je op het trampolineveld ook via speciale trampolines tegen
muren opspringen en mooie landingen maken. Je kunt ook allerlei trucjes doen zoals
koprollen, radslagen en backflips enz.
Als kinderen genoeg gesprongen hebben in het trampolinepark kunnen ze verder
spelen in de indoorspeeltuin. Ze beleven hier veel plezier met de grote speeltoestellen
en vette glijbanen. Naast de spectaculaire binnenspeeltuin kunnen de kinderen zich ook
vermaken met de skelterbaan, tafeltennis, mini midgetgolf, funbowling en badminton.
Overdag zijn kinderen van 6 t/m 11 jaar onder begeleiding (18+) welkom in de
indoorspeeltuin en het trampolinepark. En er is de speciale Ukkiejump! Op speciale tijden
hebben kinderen van 2 t/m jaar 5 jaar de mogelijkheid om onder begeleiding van hun ouders
te springen, zo’n 20 tot 30 minuten. Bovendien is er ook de mogelijkheid voor kinderen vanaf
8 jaar om ’s avonds te komen. Meer informatie over wanneer we open zijn vind je op onze
website.
Alle ouders van actieve kinderen die zich geen moment willen vervelen nodig ik uit om naar
de facebookpagina van Indoorpretpark Maasluis te gaan. “Like” vervolgens ons berichtje
over Indoorpretpark Springfestijn en maak kans op 2 gratis entreekaarten (t.w.v. 9,50 p.p.)!
© Daniëlle van der Zalm
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Lees tekst 1.
1.

Waarom heeft de schrijver deze tekst geschreven?

A. om je te vermaken
B. om je ergens over te leren
C. om ergens toe over te halen
D. om je van gedachten te laten veranderen
2.

Welk woord past het best bij deze tekst?

A. ervaringen
B. acties
C. verwachtingen
D. activiteiten
3.

Daan gaat op zoek naar meer informatie over wanneer het Indoorpretpark open is.
Op welke link kan hij het beste klikken?
Home Indoorpretpark

A.

Praktische info

B.

Voorzieningen

C.

Activiteiten

D.

Openingstijden

4.
A.
B.
C.
D.
5.

Door wie is deze tekst geschreven?
door iemand die Indoorpretparken heel erg leuk vindt
door iemand die het Indoorpretpark heeft bezocht
door een ouder die een tip wil geven voor een activiteit voor een kinderfeestje
door een medewerker van een Indoorpretpark
De tekst is nog niet af. Waar zal de rest van de tekst over gaan?

A. over de plannen van het Indoorpretpark
B. over de organisatoren van Indoorpretpark
C. over de websitegegevens van het Indoorpretpark
D. over kinderen die het Indoorpretpark hebben bezocht
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6.

Naar wie of wat verwijst het vetgedrukte woord hier in de zin: “Hier beleven ze …
vette glijbanen.” alinea 3 ( r.2,3)?

A. trampolinepark
B. indoorspeeltuin
C. indoorpretpark
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Toets

Tekst 2
Wereldrecords
Hoe breek je een wereldrecord?
1. Een wereldrecord verbreken is een hele prestatie. In de sport worden veel wereldrecords
verbroken. Dit geeft aan dat iemand een resultaat behaalt dat nog nooit door een ander is
bereikt. Denk aan het snelst zwemmen of hardlopen. Deze wereldrecords worden
bijgehouden in het Guinness Books of Records.
2. Wist je dat ook jij wereldrecords kan verbreken. Je kunt dan contact opnemen met iemand
van Guinness World Records organisatie. Als je poging een succes lijkt te worden, dan komt
er iemand kijken bij je poging. Wanneer de poging slaagt komt deze in het Guinness Books of
Records terecht.
3. Heb je als hobby een leuke spaarverzameling, dan ben je niet de enige. Zo heeft Charlotte
Lee uit de Verenigde Staten een hele verzameling badeendjes. Deze ontvangt zij van
vrienden of koopt zij zelf in de winkel. Zij spaart de badeendjes al sinds 1996 en heeft er maar
liefst 5631. Nog een bijzondere verzameling is die van Ann Atkon uit Engeland. Zij spaart
tuinkabouters en vindt het ook erg leuk om zichzelf te verkleden als tuinkabouter. Haar
verzameling telt 2042 tuinkabouters. Zou ze nog in kabouters geloven?
4. Genoeg van verzamelingen? Op het gebied van het lichaam en de mens zijn ook een
heleboel wereldrecords gemaakt. Zo is de Engelse Anne Woods gek op gekke bekken
trekken. Zij won 27 kampioenschappen. Dat maakt haar de dame met de gekste bek van de
wereld. Of wat dacht je van het wereldrecord langste snor. Ram Singh Chauhan uit India
heeft een snor van wel 4,29 meter. Hij heeft echter dagelijks wel wat werk om zijn snor in
model te krijgen.
5. Naast deze wereldrecords zijn er ook wereldrecords die door dieren verbroken worden. Ze
hoeven er niet veel voor te doen, maar breken toch de wereldrecords voor dieren.
© Daniëlle van der Zalm
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7.

Wat voor soort tekst is dit?

A. een verhaal over de belevenissen van wereldrecords
B. een tekst die hoofdzakelijk informatie geeft over wereldrecords
C. een handleiding die aangeeft hoe je het best een wereldrecord kan verbreken
D. een brochure met leuke wereldrecords
8.

Dit schema hoort bij de 3e , 4e en 5e alinea. Dit schema moet nog afgemaakt worden.
Meest vreemde wereldrecords
spaarverzamelingen

dieren

Wat hoort er in het lege vakje te staan?
A. lichaam en de mens
B. gekke bekken trekken
C. badeendjes en tuinkabouters
9.

Welk woord past het best op de plaats van bijzondere alinea 3 ( r. 4) in de zin:
“Nog een bijzondere verzameling is die van Ann Atkon uit Engeland.”

A. andere
B. ongewone
C. unieke
D. kostelijk
10.

Lees alinea 4. Wat is het beste kopje boven deze alinea?

A. spaarverzamelingen
B. wereldrecords
C. meest vreemde wereldrecords
D. allerlei soorten wereldrecords
11.
A.
B.
C.
D.

Naar wie of wat verwijst het vetgedrukte woord “Dit” in alinea 1 (r. 2,3)?

veel wereldrecords
de verbroken wereldrecords
in de sport
wereldrecords

12.

Lees alinea 5. Waar zal het vervolg van deze tekst over gaan?

A. over voorbeelden van wereldrecords met dieren
B. over wereldrecords op het gebied van eten die verbroken worden
C. over avontuurlijke wereldrecords
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Toets
Tekst 3
Is radio Yes nog te redden?
1. Een poosje geleden kwamen de kleurrijke medewerkers van radio Yes bij elkaar voor een
spoedoverleg om de radiozender te redden van de ondergang. Al maanden bleek uit peilingen dat
het aantal luisteraars afnam. Tijdens de vergadering kwamen er briljante ideeën naar voren. Er kwam
een nieuwe programmering en elke dj was er klaar voor om zich van zijn beste kant te laten horen.
2. In de ochtend start deejay Edwin en hij bewijst hoe feestelijk en bruisend de radio-uitzendingen
van radio Yes zijn. Hij presenteert in zijn ochtendprogramma “Edwin staat op” altijd een live act. Dit
keer is de groep van Ronnie Flex in de studio en het dak gaat eraf.
3. Daarna is het de beurt aan de creatieve en enthousiaste deejay Rico. Hij is voor het eerst op de
radio te horen en moet ervoor gaan zorgen dat de luistercijfers weer omhoog gaan.
Rico wilde al jaren deejay worden, maar werd overal afgewezen. Rico is altijd erg nerveus en komt
daardoor nauwelijks uit zijn woorden. Desondanks krijgt hij bij radio Yes de kans om zijn
humoristische manier van presenteren te laten horen. Rico maakt gebruik van een relax app,
waardoor hij zijn stemgeluid flitsend over de ether kan laten gaan. En jawel, al na een week blijkt de
beslissing om Rico achter de microfoon te zetten een geniale zet te zijn, want de luistercijfers stijgen
enorm.
4. In de middag is het de beurt aan de andere nieuwkomer, deejay Guus met zijn programma “Van
alle markten tuus “, waarin hij op briljante wijze de luisteraar betrekt bij de uitzending. Tijdens “De
knaller van de week”, wordt er telefonisch contact gemaakt met een luisteraar. Deze vertelt
vervolgens zijn of haar meest grappigste, hilarische belevenis. Het programma is zo populair dat vele
mensen bellen om hun verhaal te kunnen vertellen in de uitzending. Guus sluit zijn radioprogramma
elke dag af met een paar leuke moppen. En ja hoor, al snel blijken de luistercijfers weer een flinke
stijging te hebben gemaakt.
5. In de avond is het de beurt aan deejay Armina. Zij draait geweldige dansmuziek. Via berichten op
facebook en foto’s op Instagram blijkt dat vele luisteraars genieten van de radiomuziek. De klanken
die doorklinken in vele huiskamers zetten de luisteraars aan tot dansen en deze moves delen ze
graag op social media.
6. Het waren een paar spannende weken. Maar de inzet en inspanningen van de deejays zijn niet
voor niets te zijn geweest. De Radiozender Yes is van de ondergang gered! Op social media zijn alleen
nog maar lovende kritieken te vinden zoals: “Edwin, ik kan niet wachten op je ochtenduitzending” of
“Was het al maar avond, dan kan ik weer heerlijk met mijn voetjes van de vloer op de muziek van
deejay Armina.”
© Daniëlle van der Zalm
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13.

Waar gebruikt de schrijfster beeldspraak?

A. In de zin: “Een poosje …. van de ondergang.” alinea 1 (r.1)
B. In de zin: “Rico wilde … overal afgewezen.” alinea 3 (r.3)
C. In de zin: “Het programma ……. de uitzending.“ alinea 4 (r. 4,5)
D. In de zin: “De klanken die ………. social media.“ alinea 5 (r. 2 t/m 4)
14.

Wat voor soort tekst is dit?

A. een aankondiging
B. een interview
C. een nieuwsbericht
D. een verhaal
15.

Lees alinea 1. Wat is de bedoeling van de schrijver in deze alinea?

A. Hij geeft zijn mening over de redding van de ondergang van radiozender Yes.
B. Hij legt uit welke acties er ondernomen worden om radiozender Yes te redden.
C. Hij vertelt over de acties die de radiozender Yes wil gaan ondernemen om de ten
ondergang tegen te gaan.
16.

Welk kopje past het best bij de derde alinea?

A. De relax app
B. Nieuwkomer deejay Rico
C. De luistercijfers stijgen enorm
17.

Wat is de beste samenvatting van dit verhaal?

A. Deejay Edwin heeft een ochtendprogramma. Daarna kun je Deejay Rico beluisteren. In
de middag is deejay Guus aan de beurt en tenslotte deejay Armina.
B. Na spoedoverleg gooit radio Yes het roer om. Edwin start met een feestelijk, bruisend
ochtendprogramma.
C. Na spoedoverleg gooit radio Yes het roer om en laten verschillende deejays zich van hun
beste kant horen en redden zij de zender van de ondergang.
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Toets

Tekst 4
Miskoop
1. We maken het allemaal wel eens mee. Je koopt een item waar je aanvankelijk heel blij mee bent,
je wordt er verliefd op in de winkel. En eigenlijk kost het net iets meer dan je wil uitgeven, maar
eenmaal thuis valt het toch tegen. Momenteel ligt het thuis in je kast. Eigenlijk was het niet zo’n
mooi stuk als je in eerste instantie dacht. En je kan het helaas niet combineren, waardoor je het niet
met plezier kan dragen.
2. Om deze reden wil ik je tips geven om een miskoop te voorkomen, want niets is zo vervelend en
hinderlijk als een miskoop. Maak een lijstje met kledingstukken die je graag wilt en zorg dat je dat
altijd bij je hebt als je gaat winkelen. Koop alleen iets als je het meteen mooi vindt. Check of de
kleding van goede kwaliteit is en of je het zelf kunt wassen.
3. Het is echter vaak geen probleem als je een miskoop hebt gedaan, want de meeste aankopen kun
je retourneren. Wanneer je de aankoop in de winkel hebt gedaan kun je terug naar de winkel en een
aankoop via internet kun je retour zenden via de post.
Meld eerst de retourzending aan op de website van de winkel waar het product gekocht is. Print het
retourformulier. Voeg daarna het ingevulde retourformulier bij je pakketje. Plak op het pakketje de
sticker met de adresgegevens. Ga vervolgens naar een postservice NL punt bij jou in de buurt om het
product te versturen. Je ontvangt een bevestiging via de mail, zodra de winkel het pakketje heeft
ontvangen. Het bedrag (excl. verzendkosten) wordt binnen 14 dagen teruggestort of het artikel
wordt omgeruild.
© Daniëlle van der Zalm
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18.

Lees de zin: “Je koopt …. in de winkel. “ alinea 1 (r. 1,2) Wat bedoelt de schrijfster
met een item?

A. de producten
B. het speelgoed
C. de aankoop
D. een kledingstuk
19.

Welk woord past bij alinea 1?

A. boosheid
B. schaamte
C. teleurstelling
D. wraak
20.

Waarom gebruikt de schrijfster het woordje echter in alinea 3 (r.1)?

A. Zij wil een voorbeeld geven.
B. Zij wil een conclusie geven.
C. Zij wil een reden geven.
D. Zij wil een tegenstelling geven.
21.

Welk schema past het best bij alinea 3?

A. downloaden en printen → invullen en verpakken → terugsturen → geld terug of omruilen
B invullen en verpakken → downloaden en printen → terugsturen → geld terug of
omruilen
C. downloaden en printen → verpakken → terugsturen → geld terug of omruilen
22.

Wat is de tegenstrijdigheid in alinea 2 en 3?

A. Tips om miskopen te voorkomen en retourneren.
B. Dat miskopen en retourneren iets met elkaar te maken hebben.
C. Het onaangename van een miskoop en de oplossing voor een miskoop.
23.

Lees alinea 1. Welk woord beschrijft het gedrag van de koper?

A. impulsief
B. belazeren
C. consument
D. onfatsoenlijk
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Toets

Tekst 5
Hobby’s die je vrije tijd een stuk zinvoller maken.
Vrije tijd is heerlijk. Overdag gaat iedereen naar school of naar zijn werk en eenmaal thuis is het
heerlijk om tijd door te brengen achter de tv op de bank. Of zittend achter de computer een
favoriete game spelen. Toch is het nog veel leuker om vrije tijd zinvoller te besteden. Uiteindelijk is
het beter om bezig te zijn met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Zo zijn er vele soorten
hobby’s.
Je kunt gaan sporten. Zo kan je naar een sportvereniging gaan bij jouw in de buurt waar je balsporten
kunt gaan doen. Zoals voetbal, handbal of ….*…. Hierdoor word je fitter en leer je vrienden maken
en samenwerken.
Maar misschien ben je heel erg geïnteresseerd in muziek. Ga naar een muziekvereniging bij jouw in
de buurt en wordt lid. Je kunt daar allerlei soorten ...º… bespelen. En wanneer je de vaardigheden
onder knie hebt, kun je meedoen met het jaarlijkse …→…. dat wordt gehouden in het Stadstheater.
Naast het bespelen van een muziekinstrument kun je natuurlijk ook heerlijk bewegen op de beats
van de muziek, oftewel je kunt gaan …^... Er zijn allerlei soorten dansen zoals hip hop, ballet,
breakdance of jazzdans
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Lees tekst 5 Hobby’s die je vrije tijd een stuk zinvoller maken.
24

Welk woord hoort op de plaats van *?

A. wielrennen
B. tennis
C. boogschieten
D. judo
25. Welk woord hoort op de plaats van º ?
A. muziekinstrumenten
B. gitaren
C. violen
D. trommels
26. Welk woord hoort op de plaats van →?
A. galabal
B. toernooi
C. concert
D. bijeenkomst
27. Welk woord hoort op de plaats van ^?
A. tap dansen
B. stijldansen
C. hiphoppen
D. dansen
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