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Opdracht Toetstip 12 Meerkeuze: Wat gaat er fout? Hoe kan dit beter? 

Bedenk voor elke vraag wat er fout is en hoe dit verbeterd kan worden.  

 

1 Hij eet niet omdat … 

A hij ziek is. 

B hij moe is. 

C hij op dieet is. 

D hij wil uitproberen hoe lang hij zonder eten kan. 

 

2 Jan heeft een cadeau gekregen. Het is een mooie … 

A auto 

B boek 

C spel 

D t-shirt 

 

3 Welk woord past niet in de reeks?1 

A benijdenswaardig 

B jaloers 

C nijdig 

D onbevredigd 

E onvoldaan 

 

4 Mischa … zijn huiswerk te maken. 

A is vergeten 

B heeft vergeten 

C vergaten 

D vergeten 
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5 De jongen nam de krant … 

A omdat er iets interessants in stond. 

B om er in te lezen. 

C omdat hij er een cadeautje in wilde verpakken. 

D omdat zijn vader had gezegd dat hij dat moest doen. 

 

6 De … van de kamer is 10 meter bij 5 meter. 

A afmeting 

B afstand 

C formaat 

D oppervlak 

 

7 Wie zijn de Zware Jongens? 

A bekende atleten 

B criminelen 

C vrachtwagens 

D zware houten palen 

 

8 Luisterfragment: Op het terras van het appartement kunt u ’s avonds de zon zien 

ondergaan. Bijbehorende vraag: De voorkant van het appartement kijkt uit op het …2 

A noorden. 

B oosten. 

C westen. 

D zuiden. 

 

9 ... week heb ik hem gezien in de supermarkt. 

A laatste 

B Vorige 

C volgende 
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10 Wat betekent het onderstreepte woord? Hij begon te kokhalzen toen hij de vis zag3. 

A sterven 

B kuchen en hoesten 

C een reactie op iets walgelijks die bijna tot overgeven leidt 

D boos worden 

 

11 Voor Henk was de deelname aan de marathon … 

A een droom. 

B een nachtmerrie 

C gratis 

D vanzelfsprekend 

 

12 Deelnemen … een medisch onderzoek is op eigen risico.  

A op 

B in 

C aan 

D met 

 

13 Het bedrijf Regina Coeli uit Vught heeft als bijnaam... 

A de ijsdames. 

B de godinnen. 

C de nonnetjes. 

D de zustertjes. 

 

14 Birgitte denkt niet dat de hardlopers geen zin hadden in de marathon.  juist/fout 

 

15 Birgitte had heel hard voor de deelnemers gejuicht en daarna ging ze snel naar huis 

om de wedstrijd op televisie te gaan kijken.     

 juist/fout 

                                                 
3 Vrij vertaald naar Alderson, 2001 


