Opgavenboekje CITOtoets
Jij gaat de CITOtoets maken. Je gaat rekenen, schrijven, spellen en nog veel meer!
In totaal zijn er 5 taken. Daar heb je maximaal 40 minuten voor. Ben je klaar? Gewoon blijven zitten
tot de tijd om is. Elke taak heeft 10, 20 of 40 opgaven. Dit zijn meerkeuzevragen. Er is altijd maar één
antwoord goed. Als je denkt dat er meer antwoorden goed zijn, moet je dus het beste antwoord
kiezen.

Antwoordbladenleesmachine
Vul het antwoord met potlood in op het antwoordblad. Het is heel belangrijk dat je dat netjes doet.
Jouw antwoordblad gaat naar Dito. Daar gaat het in een machine. Die machine kan lezen wat jij hebt
aangestreept en kijkt je antwoorden na. Dat is knap. Maar let op, die machine kan slechts één
gegeven antwoord lezen! Stel je voor dat je op je antwoordblad onder de verkeerde letter een
streepje zet. Je wilt dit veranderen, maar je gumt het niet helemaal goed weg. Er blijft een dun
streepje achter en bij dezelfde opgave zet je een dikker streepje onder één van de andere letters. Er
staan dan twee streepjes. Een dik en een dun. Jij snapt wat je bedoelt: het dikke streepje is goed, het
dunne telt niet mee! Maar de antwoordbladenleesmachine begrijpt dat niet en rekent de vraag fout.
Werk dus zorgvuldig. Als je een streepje met een gum weghaalt, doe het dan goed en voorzichtig.
Er is nog iets waar je op moet letten. De CITO-antwoordbladenleesmachine leest geen gekreukte
bladen. Ben zuinig op je antwoordblad!

Let op:
Rekenmachine, Mobiele telefoon en andere hulpmiddelen zijn verboden! Vragenboekje en
Bronnenboekje worden nog een keer gebruikt, dus schrijf hier niets in op en gebruik het niet als
kladpapier. Als de juf of meester je betrapt wordt je gediskwalificeerd.

Taak 1. Schrijven
Joram (11) is verhuisd naar Frankrijk. Hij heeft een
brief geschreven aan zijn oude klasgenootjes.
Joram moet zijn brief nog wel nakijken op fouten.
1. Geachte dames en heren,
2. Vandaag ben ik voor het eerst naar mijn nieuwe
3. school geweest. Toen ik daar kwam, ging er
4. allemaal kinderen om mij heen staan. Ze
5. vroegen mij allemaal dingen, maar ik verstond
6. er niks van, want ze praatten alleen maar Frans.
7. Dus ik zei maar de hele tijd: "Wie, wie, wie."
8. Omdat dat betekent namelijk ja. En ik zei:
9. "Joram", want ik dacht, ze vragen mij vast hoe
10. ik heet. Maar dat konden ze niet zeggen.Ze
11. zeiden steeds Zjoran. Toen ging de bel en moest
12. ik naar mijn klas. lk moest van de juf helemaal
13. vooraan zitten. lk zat naast een jongen die
14. Bertrand heet, maar de d zeg je niet. Bertrand
15. was wel aardig. Hij liet mij steeds zien wat ik
16. moest doen. En 's middags kregen we gym. We
17. gingen basketballen en dat kan ik goed. Dus wij
18. hebben gewonnen.
19. Maar wat ik wel een beetje stom vind, is dat we
20. op school warm moesten eten. We kregen pasta
21. met een hele vieze saus. En de school begon al
22. om acht uur en duurde wel tot vijf uur. En op het
23. schoolplein was niks te doen. We konden niet
24. eens voetballen, want er was geen bal.
25. Maar verder is het best wel leuk hier. We
26. hebben een mooi huis en ik heb de grootste
27. slaapkamer! Vanuit mijn raam kijk ik uit op
28. heuvels en weilanden met koeien en paarden.
29. En achter in de tuin staan heel veel bomen.
30. Daar ben ik begonnen een boomhut te maken.
31. Die wordt echt heel cool!
32. Doei,
33. Joram
Opgave 1
Lees: Geachte dames en heren, (r. 1)
Als je let op het taalgebruik in de rest van de brief, wat
kan Joram dan het best doen met deze aanhef?
A Zo laten staan.
B Vervangen door Dag lieve mensen,
C Vervangen door Gewaardeerde ex-klasgenoten,
D Vervangen door Hoi allemaal,
Opgave 2
Lees: toen ik ... heen staan. (r.3, 4)
Wat kan Joram het best doen met: ging?
A Zo laten staan.
B Vervangen door: gaan
C Vervangen door: gaat
D Vervangen door: gingen

Opgave 3
Lees: Omdat dat betekent namelijk ja. (r. 8)
Wat moet Joram uit deze zin weglaten?
A Omdat
B dat
C betekent
D namelijk
Opgave 4
Lees: Maar dat ... niet zeggen. (r. 10)
Wat had Joram ook kunnen schrijven in
plaats van zeggen?
A praten
B uitspreken
C vertalen
D vragen
Opgave 5
Lees: Hij liet... moest doen. (r. 15, 16)
Wat kan Joram hier niet schrijven in plaats
van steeds?
A de hele tijd
B iedere keer
C telkens
D voortgaand
Opgave 6
Lees: Maar wat ... moesten eten. (r. 19,20)
Wat kan Joram het best doen met: op?
A Zo laten staan.
B Vervangen door: met
C Vervangen door: na
D Vervangen door: van

Opgave 7
Lees: We konden ... geen bal. (r.23,24)
Wat kan Joram het best doen met: geen bal
A Zo laten staan.
B Vervangen door: geen bal aan
C Vervangen door: geen bal mee te maken
D Vervangen door: geen bal te doen
Opgave 8
Lees: Maar verder ... leuk hier. (r.25)
Als Joram zijn enthousiasme wil
benadrukken, wat kan hij dan beter
schrijven in plaats van: best wel leuk?
A heel behoorlijk
B helemaal geweldig
C redelijk te doen
D wel comfortabel

Opgave 9
Lees: Daar ben ... te maken. (r.30)
Wat kan Joram hier ook schrijven in plaats
van maken?
A bewerken
B repareren
C timmeren
D vermaken

Opgave 10
Joram wil nog een passende slotzin
schrijven. Welke zin past het best achter: ...
cool!(r. 31)?
A Dus er valt niet veel meer te vertellen.
B lk wou dat we weer in Nederland gingen
wonen !
C Jullie moeten hier echt een keer op
vakantie
komen !
D Oh ja, mijn vader heeft een nieuwe auto
gekocht.

Taak 2. Studievaardigheden
Bij deze taak heb je het Bronnenboekje nodig.
Zoek in het Bronnenboekje de kaart van New York op. Deze kaart hoort bij de opgaven 1 tot en met 5.
Opgave 1 Brug

Opgave 5 Stukje uit de kaart.

Frits loopt over de Manhattan Bridge
(D,E3) naar Brooklyn. Welke brug ziet hij
aan zijn rechterkant?

Dit is een stukje uit de kaart van New
York Wat zie je op dit stukje?
A

een brug

A

Brooklyn Bridge

B

een woonwijk

B

Queensboro Bridge

C

havens

C

Williamsburg Bridge

D

wolkenkrabbers

Opgave 2 Wandeling
Jos loopt via de kortste weg van Battery
Park (E2) naar Central Park (A4). In welke
richting loopt hij?
A in noordoostelijke richting
B in noordwestelijke richting
C in zuidoostelijke richting
D in zuidwestelijke richting
Opgave 3 Verkeer
Over welke van de volgende bruggen zal
waarschijnlijk het minste verkeer rijden?
A

over de Brooklyn Bridge (D,E3)

B

over de Manhattan Bridge (D,E3)

C

over de Queensboro Bridge (B4,5)

D

over de Williamsburg Bridge (D4)

Zoek in het bronnenboekje de kaarten van Spanje op.
Deze kaarten horen bij de opgaven 6 tot en met 20
Opgave 6 Werkstuk
Aïsha schreef een werkstuk over het gebied ten
zuiden van Granada (C6). Welk stukje uit haar
werkstuk is onjuist?
A

'Dit gebied wordt veel door toeristen
bezocht.'

B

'Het gebied grenst aan de Middellandse
Zee.'

A ongeveer 500 meter

C

'In dit gebied zijn hoge bergen.'

B ongeveer 10Ó0 meter

D

'Vooral aan de kust valt hier veel regen.'

Opgave 4 Holland Tunnel.
Hoe lang is de Holland Tunnel (C2)?

C ongeveer 2000 meter
D ongeveer 2500 meter

Opgave 7 Treinreis

Opgave 12 Hoogteligging

Sergio reist per trein vanuit Sevilla (85) in
zuidoostelijke richting. In welke stad kan hij
uitstappen?

Welke van de volgende plaatsen ligt op 20 meter
hoogte?

A

in Badajoz (B4)

B

in Córdoba (C5)

C

in Huelva (B5)

D

in Malaga (C6)

A

Granada (C6)

B

Madrid (C3)

C

Sevilla (B5)

D

Zaragoza (E2)

Opgave 8 Woonplaats José
José vertelt over zijn woonplaats: "Mijn
woonplaats ligt niet in een belangrijk
toeristengebied. Het is er erg droog, er valt
minder dan 500 mm regen per jaar."
Waar woont José?
A

in Alicante (E5)

B

in Bilbao ( D1)

C

in Sevilla ( B6)

D

in Valladolid (C2)

Opgave 13 Uit de krant
Bij welke plaats zal dit vliegveld liggen?
A

bij Albacete (D4)

B

bij Málaga (C6)

Opgave 9 Regen

C

bij Valladolid (C2)

Bij welke stad valt gemiddeld de meeste

D

bij Zaragoza (E2)

regen?
A Barcelona(F2)

B Huelva (B5)

Opgave 14 Woongebied voor Jannie

C Santander (C1)

D Valencia (E4)

Jannie zoekt een geschikte plaats om te gaan
wonen. Ze wil naar een gebied waar weinig regen
valt en ze vaak op het strand kan liggen. Maar af
en toe een eindje rijden met de auto om in de
bergen te gaan wandelen wil ze ook graag.

Opgave 10 Wintersport
Gerben zoekt een wintersportgebied in Spanje. In
welk vak op de kaart heeft hij kans zo'n gebied te
vinden?
A

in vak A1

B

in vak 85

C

in vak C6

D

in vak E4

Opgave 11 Stad
Welke stad ligt ongeveer 300 km ten noordoosten
van Madrid (C3)?
A

Badajoz (B4)

B

Léon (B1)

C

Murcia (D5)

D

Zaragoza (E2)

Welk gebied is het meest geschikt?
A

de Cantabrische Kust

B

de Costa de la Luz

C

de Costa del Sol

D

de Rias Bajas

Opgave 18 Málaga
Welke bewering over Málaga (C6) kun je met de
kaartjes in het Bronnenboekje niet controleren?
A

'In de omgeving van Málaga worden
sinaasappels verbouwd.'

B

'In Málaga valt gemiddeld 500-1000 mm
regen per jaar.'

C

'Málaga ligt in een belangrijk
toeristengebied.'

D

'Málaga ligt in een dichtbevolkt gebied.'

Opgave 15 Stad in Spanje
Op zijn rondvlucht boven Spanje maakte Juan
deze foto. Welke van de volgende steden zie je op
de foto?

Opgave 19 Woonplaats van Lisa
A

Algeciras (B6)

B

Granada (C6)

C

Palma de Mallorca (F4)

D

Valladolid (C2)

Opgave 16 Zaragoza
Daan wil weten of de stad Zaragoza (E2) aan een
rivier ligt en of de stad in een dichtbevolkte
provincie ligt. Welke kaarten moet hij raadplegen?
A

Kaart 1 en 1B

B

Kaart 1 en 1C

C

Kaart 1A en 1B

D

Kaart 1A en 1C

Lisa vertelt over haar woonplaats. "Ik woon in de
grootste stad in onze provincie. Vergeleken met
andere provincies in Spanje is het erg droog in de
provincie waar ik woon. Toch is het voor Spanje
een dichtbevolkt gebied; er wonen 790 mensen per
km 2." Waar woont Lisa?
A

In Algeciras (B6)

B

In Barcelona (F2)

C

In Cartagena (E5)

D

In Huelva (B6)

Opgave 20 Kans op regen
In welk toeristengebied in Spanje heb je de minste
kans op regen?

Opgave 17 Woonplaats van Manuela
Manuela vertelt over haar woonplaats: "In mijn
woonplaats valt 1412 mm regen per jaar en ligt in
een provincie waar 208 mensen per vierkante
kilometer wonen." In welke plaats woont
Manuela?
A in Algeciras (B6)

B in Barcelona (F2)

C in Vigo (A2)

D in Zaragoza (E2)

A

Costa Bianca

B

Costa Brava

C

Costa Verde

D

Rias Bajas

Taak 3. Woordenschat
Bij de opgaven 1 tot en met 5 is de vraag: Wat
betekent hetzelfde als ...
Het gaat dan om het woord dat dikgedrukt staat.
Opgave 1
Wat betekent hetzelfde als absurd?
1 belachelijk
2 onzinnig
A alleen 1 is juist
B alleen 2 is juist
C 1 en 2 zijn beide juist
D 1 en 2 zijn beide onjuist
Opgave 2
Wanneer zeg je dat iemand korzelig is?
A als iemand gespannen en triest is
B als iemand humeurig en kortaf is
C als iemand moe en ziekelijk is
D als iemand stil en verlegen is
Opgave 3
Wat is het tegengestelde van massa?
A eenling
B gesteente
C lichaam
D ruimte
Opgave 4
Wat betekent hetzelfde als oordeel?
1 advies
2 ontwikkeling
A alleen 1 is juist
B alleen 2 is juist
C 1 en 2 zijn beide juist
D 1 en 2 zijn beide onjuist
Opgave 5
Wanneer zeg je dat iemand geniepig is?
A als iemand iets bedenkt wat onmogelijk is
B als iemand iets doet wat stiekem en
gemeen is
C als iemand iets ontdekt wat anderen in
gevaar brengt
D als iemand iets veroorzaakt wat grote
gevolgen heeft

Bij de opgaven 6 tot en met 10 is de vraag:
Wat is ...? Het gaat dan om het woord of de
woorden die dikgedrukt staan.

Opgave 6
Wat is balanceren?
1 omvallen
2 waggelen
A alleen 1 is juist
B alleen 2 is juist
C 1 en 2 zijn beide juist
D 1 en 2 zijn beide onjuist

Opgave 7
Wat is hakkelen?
1 het kappen van bomen
2 over je woorden struikelen
A alleen 1 is juist
B alleen 2 is-juist
C 1 en 2 zijn beide juist
D 1 en 2 zijn beide onjuist

Opgave 8
Wat is kukelen?
1 omvallen
2 waggelen
A alleen 1 is juist
B alleen 2 is juist
C 1 en 2 zijn beide juist
D 1 en 2 zijn beide onjuist

Opgave 9
Wat is ondersteunen?
1 iemand ergens mee helpen
2 iemand zo vasthouden dat hij niet valt
A alleen 1 is juist
B alleen 2 is juist
C 1 en 2 zijn beide juist
D 1 en 2 zijn beide onjuist
Opgave 10
Wat is stamelen?
1 bedelen om geld
2 niet goed uit je woorden kunnen komen
A alleen 1 is juist
B alleen 2 is juist
C 1 en 2 zijn beide juist
D 1 en 2 zijn beide onjuist

Bij de opgave 11 tot en met 15 is de vraag:
In welk groepje hebben de woorden ongeveer
dezelfde betekenis?
.

Bij de opgaven 16 tot en met 20 is de vraag:
Waar staan de woorden in de goede volgorde?

Opgave 11
A aanlokkelijk - bekoorlijk - zinnig
B dwarszitten - hinderen - tegenwerken
C morsen - knoeien - verkreukelen
D paniek - verdriet - rouw

Opgave 16
steeds heviger
A bezorgd - angstig - in paniek
B in paniek - bezorgd - angstig
C angstig - bezorgd - in paniek
D in paniek - angstig - bezorgd

Opgave 12
A aanwezig - aandachtig - present
B flink - fors - stevig
C serveren - bedienen - afruimen
D tekenen - schetsen - inkleuren

Opgave 17
steeds omvangrijker
A windvlaag - storm - orkaan
B storm - orkaan - windvlaag
C orkaan - storm - windvlaag
D windvlaag - orkaan - storm

Opgave 13
A exploderen - vervagen - ontploffen
B feestelijk - partijdig - versierd
C guur - kil - koud
D wolkenkrabber - flat - etage
Opgave 14
A bedwingen - verzamelen - sparen
B gesteente - gebergte - rotsblok
C ontstaan - begin - oorsprong
D vervelen - luieren - uitslapen
Opgave 15
A rotzooien – opruimen - spelen
B grond – bodem – wereldbol
C bril – montuur - glas
D lamp – lantaarn - lichtbron

Opgave 18
steeds expressiever
A uitbundig - onverschillig - geïnteresseerd
B onverschillig - geïnteresseerd - uitbundig
C geïnteresseerd - onverschillig - uitbundig
D onverschillig - uitbundig - geïnteresseerd
Opgave 19
steeds slaperiger
A doezelen - snurken - gapen
B snurken - gapen - doezelen
C doezelen - gapen - snurken
D gapen - doezelen - snurken
Opgave 20
steeds vaker
A geregeld - voortdurend - zelden
B geregeld - zelden - voortdurend
C zelden - geregeld - voortdurend
D zelden - voortdurend - geregeld

Taak 4. Rekenen

Opgave 1
Eva gaat over 221 dagen op vakantie
naar New York. Over ongeveer hoeveel
weken is dat?
A 3 weken
B 7 weken
C 22 weken
D 32 weken

Opgave 4
Op een stappenteller zie je hoeveel je
gelopen hebt. De stappenteller van Coen
staat op 1,59 km.
Hoeveel meter heeft Coen gelopen?
A 1159
B 105,9
C 1059
D 10590

Opgave 2
In de sleutelfabriek van de Dorpskwis
worden per dag 1125 sleutels gemaakt.
Ze worden per 5 verpakt in een doosje.
Hoeveel doosjes zijn er per dag nodig?
A 175 B 205
C 220 D 225

Opgave 3
Emre koopt een kaartje voor het
Colosseum en moet € 8,15 betalen. Hij
geeft 10 euro . Hij krijgt 3 munten van
50 cent terug en verder allemaal
munten van 5 cent.
Hoeveel munten van 5 cent krijgt hij
terug?
A3
B5
C7
D 17

Opgave 5
De familie Schilder gaat verf kopen om
hun vakantiehuisje te schilderen. ln één
blik zit I liter verf. ln totaal is drie liter
verf nodig. Hoeveel blikken verf moet de
familie Schilder
in totaal kopen?
A2
B1
C4
D3
Opgave 6
De Dorpsquiz heeft een nieuwe promo
auto nodig. Autohandel B de Haas
verkoopt ze een auto voor € 20.000.
Deze prijs is zonder btw. Hoeveel euro
kost de auto met btw?
A 20.950
C 23.800
B 21.800
D 24.200

Opgave 11
Bij welke figuur heeft het gestreepte
gedeelte een oppervlakte van 3 cm2?

Opgave 7
Team Smarties gaat met 40 personen
een dagje naar het pretpark ". Zij
moeten € 800,- betalen. Team
Quizhetechtnie gaat met 120 personen
naar het pretpark . Hoeveel moet team
Quizhetechtnie dan betalen?
A € 360,B € 920,C € 2400,D € 3200

Opgave 8
Het park is 20000 m2 groot. Volgend jaar
komt er 5% bij voor een picknickplaats.
Hoe groot wordt de picknickplaats?
A 50m2 B 100 m2
C 1000 m2
D 4000 m2
Opgave 9
Puck spaart munten. Ze heeft 70 munten
van € 2,-,60 munten van € 1,- en 80
munten van € 0,50. Hoeveel geld is dat
in totaal?
A € 170,B € 210,C € 240,D € 260,-

Opgave 10
Het Waalres museum gaat open om 10.45 uur en
sluit weer om 14.25 uur.
Hoe lang was het geopend?
A 40 minuten
B 2 uur en 40 minuten
C 3 uur en 20 minuten
D 3 uur en 40 minuten

Opgave 12
In week 5 hebben we veel buitenopdrachten verzonnen, helaas hadden
we wel wat last van de regen, hoeveel
regen is er in deze week gemiddeld
gevallen?
A 5mm
B 7mm
C 6mm
D 8mm

Opgave 13
ln Alkmaar ligt het marktplein 1,60
meter boven NAP. ln Wieringerwerf ligt
het marktplein 3,90 meter onder NAP.
Wat is het hoogteverschil?
A 1 meter en 60 centimeter
B 2 meter en 30 centimeter
C 5 meter en 50 centimeter
D 6 meter en 50 centimeter

Opgave 14
Hoeveel liter brandstof kan de "Dokter
Wagemaker" meer tanken dan "Het
Schulpengat"?
A 294 000 liter B 471 000 liter
C 821 000 liter D 1 879 000 liter

Opgave 15
Er staan twee auto's te koop. De Mewa5 kost € 19 975,- en de Mewa-4 kost € 16
005,-. Ongeveer hoeveel euro is de
Mewa-5 duurder dan de Mewa-4?
A € 3000,c € 20 000.-

B € 4000,D € 36 000,-

Opgave 16
Voor de dorpskwis hebben we 32 dozen
met kopieerpapier besteld. In één doos
zitten 2500 blaadjes.
Hoeveel blaadjes zitten in totaal in deze
bestelling?
A 8000
B 10 000
c 12500
D 80000

Opgave 17
Vier vrienden gaan een van de
wereldwonderen bezoeken. De reis kost
€ 198,- per persoon. Hoeveel kost de reis
voor hen samen?
A €792,B € 796,c € 800,D € 808,

Opgave 18
Hoeveel auto's reden er op vrijdag meer
door de Coentunnel dan op zondag?
A 15000
B 30000
c 45000
D 60000

Opgave 22
Osman gaat drie dagen op zakenreis.
Op maandag rijdt hij 415 km, op dinsdag
543 km en op woensdag 345 km.
Ongeveer hoeveel km heeft Osman in totaal
gereden?
A 1200 km
B 1250 km
C 1300 km
D 1400 km
Opgave 19
Eén windmolen geeft genoeg elektriciteit voor
ongeveer 200 huizen. ln Waalre staan
ongeveer 595 000 huízen. Hoeveel
windmolens moet je plaatsen om al die huizen
van stroom te voorzien?
A ongeveer 300
B ongeveer 3000
C ongeveer 30000
D ongeveer 300000

Opgave 23
Bram heeft vandaag op de vloeienmarkt bij
het Klooster 22 speelgoedauto's verkocht.
Ongeveer hoeveel euro is dat in totaal
A € 220,B € 300,C € 330,D € 440,Opgave 20
Marijke heeft 52 keer per jaar paardrijles.
Eén paardrijles kost € 19,80. Ongeveer hoeveel
euro kosten de paardrijlessen van Fleur in
totaal per jaar?
A € 500,B € 1000,c € 2500,D € 10 000,-

Opgave 24
De promo auto van de dorpskwis tankt 49 liter
benzine. De auto kan met 1 liter benzine
ongeveer 12 kilometer rijden. Ongeveer
hoeveel kilometer kunnen we dan met
49 liter benzine rijden?
A 4km
C 60km
B 400 km
D 600 km
Opgave 21
Groep 7 en 8 gaan met de bus een dagje naar
pretpark Schobbiedoeland. De hele dag kost
€ 2107,65 voor 52 kinderen. Ongeveer hoeveel
is dat per kind?
A € 30,B € 40,C € 50,D € 60,-

Opgave 25
Henri vliegt in een luchtballon om de aarde
en wil in totaal 44500 km afleggen. Om 12 uur
's middags heeft hij al 15 000 km afgelegd.
Ongeveer hoeveel km moet hij dan nog
vliegen?
A 20000 km
B 25000 km
C 30000 km
D 35000 km

Opgave 26
De afstand van Den Helder naar Texel is
4200 meter. Voor een overtocht is 312,5 liter
brandstof nodig. Ongeveer hoeveel liter
brandstof heeft de veerboot nodig om 1 km te
varen?
A 0,015liter
B 7,5 liter
C 15 liter
D 75liter

Opgave 29
Saskia wil slingers maken voor de Jumbo doe
opdracht van de Dorpsquiz en heeft daarvoor
een rol papier, deze is 1050 cm lang. Zij maakt
stroken van 30 cm lang.
Hoeveel stroken kan zij in totaal maken?
A 33
B 53
C 35
D 350

Opgave 30
Op 12 oktober 1492 voer Columbus voor het
eerst naar Amerika. ln welke eeuw was dit?
A 2e eeuw
B 13e eeuw
C 14e eeuw
D 15e eeuw

Opgave 27
Niels en Katja gaan met hun vader en moeder
naar het Waalresmuseum. Niels en Katja
hebben een kinderkortingskaart. Hoeveel euro
entree moet het gezin in totaal betalen?
A 16 euro
B 27 euro
C 32euro
D 36 euro

Opgave 31
Het speelparadijs is 25 meter breed. De
oppervlakte van het speelparadijs is 1200 m2
Hoeveel meter is het speelparadijs lang?
A 37 meter
B 575 meter
C 48 meter
D 1185 meter

Opgave 32
Koert zou om 13.45 uur op station Koffiehuis.
aankomen. De trein heeft 25 minuten
vertraging. Hoe laat komt Koert aan op station
Koffiehuis?
A 13:30 uur
B 14:10 uur
C 14:00 uur
D 14:20 uur

Opgave 28
Sjoerd wil dit pakketje per post versturen.
Hoeveel kost de postzegel voor dit pakketje?
A 0,88 euro
B 2,20euro
C 1,76 euro
D 2,64 euro

Opgave 33
Een vliegtuig vliegt van Groningen naar
Ernmen. Dat is 50 km. Een ander vliegtuig
vliegt van Groningen naar Arnhem. Wat is
de afstand Groningen – Arnhem ongeveer?
A 100 km
B 200 km
C 150 km
D 250 km
Opgave 36
Roy haalt bij de bank 3 rollen met munten
van 20 cent. ln elke rol zitten 50 munten.
Hoeveel zijn de rollen samen waard?
A 0,60 euro
B 30 euro
C 10 euro
D 50 euro

Opgave 34
Peter koopt bij de AH 125 gram jonge kaas.
Hoeveel moet Peter daarvoor betalen?
A 0,80 euro
B 6,75 euro
C 1 euro
D 10 euro
Opgave 37
Camping Natland heeft 280 plaatsen.
Dit weekend is 1 op de 4 plaatsen niet
bezet. Hoeveel plaatsen zijn niet bezet?
A3
B 70
C 210
D 275

Opgave 35
De vloer van het Hazzo is 24 meter bij
10 meter groot. Voor een feest worden
afdekplaten op de vloer gelegd. Eén plaat is
4 bij 2 meter. Hoeveel afdekplaten zijn in
totaal nodig?
A 10
B 30
C 20
D 40

Opgave 38
Bram heeft voor een kastje 3 planken nodig
van 65 cm. Hij koopt 1 lange plank van 3
meter. Hoe lang is het stuk dat hij
overhoudt?
A 0,05 meter
B 1,85 meter
C 1,05 meter
D 1,95 meter

Opgave 39
Niek heeft in speeltuin De Klimbim een foto
gemaakt. Waar stond Niek toen hij de foto
maakte?
A zijde A
C zijde C

B zijde B
D zijde D

Opgave 40
Babs wil in totaal 60 poffertjes bakken.
Hoeveel gram poffertjesmix heeft ze
daarvoor nodig?
A 60 gram
B 160 gram
C 90 gram
D 240 gram

Taak 5. Spelling

Spelling

Vraag 5

In welke zin zit de fout?

A De conducteur stempelde onze
kaartjes.

Vraag 1

B Ik was in de war door alle
gebeurtenissen.

A De meeuwen pikten mijn patat
B Het gras zat vol springkhanen
C Ik zat lekker in de schaduw

C In de herfstvakantie gaan we naar
Limburg.
D We wonen in een nieuwbouwijk.

D Op de brandtrap begon ze te beven
Vraag 2

Vraag 6

A De regisseur maakte een aangrijpende
film over de Dorpsquiz

A De schoolleiding heeft hem
geschorst.

B Hij loopt graag blootsvoets door het
gras

B Ik durfde niet over de richel te kijken.

C Ik ben nu met het vierde hoofstuk bezig

C Je bent wel een beetje onvoorzichtig.

D Volgens mij zit jij in een dipje

D Wat heeft Saskia leuke oorbelletje’s
in.

Vraag 3

Vraag 7

A Als de zon ondergaat, wordt de
hemel goudkleurig

A Bij de imker heb ik heerlijke honing
gekocht.

B De man speelde een deuntje op zijn
mondharmonica

B Cleo plukt de grasprietjes voor haar
konijn.

C Heeft je kleine broertje last van
nachtmerries?

C In zijn vorige film had hij een
dubbelganger.

D Kennenlijk ben jij niet de enige de
van drop houdt
Vraag 4

D Op de bodem van de fles lag een
laagje drab.

A Hij doet heel geheimzinnig over zijn
verleden.

Vraag 8
A Hij slaapt als een roosje.

B In de winter eet ik graag erwtensoep
met worst.

B Mijn kippen heten Jip en Janneke.

C Rond het sportveld stonden veel
reklameborden.

D Het gaat altijd mis bij jou.

D Waarschijnlijk gaan we dit jaar niet
op vakantie.

C Is dat jou pen?

Vraag 9

Vraag 10

A Frits lustte vroeger geen brood.

A De broek werd kostenloos vergoed.

B Jan keek continue TV.

B Ik schatte het aantal veel te hoog.

C Mijn verkoudheid heeft drie dagen
gehuurd.

C Het tochtte vreselijk in het vakantie
huisje.

D De eieren zijn veel te lang gekookt.

D Wie raadt hoeveel kaarten er naar
de Dorpsquiz gestuurd zijn?

Einde van dit opgavenboekje. Kijk voor de zekerheid
je antwoorden nog een keer door. Blijf rustig zitten
tot de tijd om is en leidt andere mensen niet af.

