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Hoofdstuk 7  Sleutels

1B, 2B, 3C, 4A, 5C, 6B

1C, 2A, 3B, 4B, 5C, 6C

1B, 2C, 3B, 4A, 5C, 6B, 7A, 8B

Opdracht 1 

1B, 2B, 3C

Opdracht 2 

1B, 2C, 3A

Opdracht 4

1C, 2A, 3B, 4B, 5B, 6C, 7A

Opgave 5

1C, 2B, 3B, 4C, 5A, 6C, 7C

1A, 2B, 3A, 4A, 5B, 6B

1C, 2B, 3A, 4B, 5B, 6B, 7A, 8C

1A, 2C, 3C, 4A, 5C, 6B, 7A, 8A

Oefening 3  Luisteren: Radio Vooruit!

Oefening 4   Luisteren: Radio Vooruit!

Oefening 5  Luisteren: Radio Vooruit!

Oefening 6   Luisteren: Extra luisteropgaven

Oefening 7  Lezen: Lekker trainen in het rommelhok kan ook

Oefening 8  Lezen: Vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie van jongeren

Oefening 9  Lezen: Tour for Life 2011
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Opdracht 1 

1A, 2B

Opdracht 2

1C, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C

Opdracht 3

1A, 2B, 3B, 4A, 5C, 6C, 7B, 8C, 9A, 10C, 11B, 12C, 13B

Opdracht 4 

1 B, 2 A, 3 C, 4 C, 5 C, 6 A, 7 B, 8 C, 9 B

Opdracht 1
Let op: 
Hierbij geven we geen antwoorden. Dit is een examentraining waarbij u alles 

zelf moet doen.

Tip: 
Laat nakijken door een docent en bespreek de feedback met elkaar.

Opdracht 1 

Beste mensen,

Jullie hebben gevraagd of ik een cursus wil uitzoeken. Een cursus die we sa-

men kunnen gaan doen voor de gezelligheid.

Ik heb 5 cursussen gevonden. Kijk maar in de folder. Ik wil graag dat we de 

cursus fotografie doen. Om twee redenen. Fotografie is voor iedereen interes-

sant, want wat je leert kun je gebruiken op vakantie maar ook op je werk, voor 

de personeelskrant bijvoorbeeld. Daarbij is de cursus op zaterdagmorgen en 

dan zijn we allemaal vrij.

Er is ook nog een andere cursus: jazzdansen. Die doe ik liever niet. In de eer-

ste plaats ben ik te oud om nog te dansen, en in de tweede plaats vind ik die  

cursus te duur.

Oefening 10   Lezen: Leesdossier

Oefening 15   Schrijven: Extra schrijfopdrachten

Oefening 13
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Opdracht 2

Beste collega van het buurthuis,

U heeft mij gevraagd om te helpen bij het maken van een keuze voor een 

goede camping. Ik heb ee cn paar folders bekeken. Ik heb vooral gelet op wat 

leuk is voor de kinderen. Dit is mijn voorstel.

Ik stel voor dat we naar camping ‘Meerzicht’ in Apeldoorn gaan, omdat die 

camping geschikt is voor kinderen. Ze kunnen zwemmen in het zwembad en er 

is een speeltuin. Er zijn ook een wasmachine en een wasdroger aanwezig. Als 

de kleren van de kinderen vies zijn, kunnen we ze snel wassen en drogen.

Camping ‘De bosrand’ is niet geschikt voor onze activiteit. De kinderen kunnen 

daar niet zwemmen omdat er geen zwembad is. Er is ook geen wasmachine. 

We moeten alle vieze kleren mee terugnemen naar huis. Dat is niet hygië-

nisch.

Opdracht 3

Ik stuur deze mail omdat ik graag vrijwilligerswerk wil doen in het 

‘Colombinehuis’.

Ik vind vrijwilligerswerk belangrijk. In de eerste plaats omdat uw organisatie 

niet zonder vrijwilligers kan werken. Daarnaast vind ik het fijn om in mijn vrije 

tijd iets voor een goed doel te doen.

Ik wil graag fietsen repareren, omdat ik het leuk vind om met anderen samen 

te werken en omdat ik niet veel tijd heb. Ik heb een drukke baan.


