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TEKST 1 
 

3p  1 Geef van elk van de onderstaande tips over veiligheid op straat aan of deze als tip 
genoemd wordt in tekst 1. 

 Omcirkel in je uitwerkbijlage ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1  Loop altijd een route die je goed kent. 
2  Houd je mobiele telefoon aan je oor en doe net alsof je iemand belt. 
3  Als je in gevaar bent, maak dan veel lawaai om aandacht te trekken. 
4  Laat je portemonnee niet te opvallend zien.  
5  Als iemand je bedreigt, laat zien dat je niet bang bent. 
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TEKST 2 
 

1p  2 Je wilt een hond uit het asiel halen. 
Welke adverteerder uit de onderstaande advertenties kan jou helpen? 
A Castleford Pet Centre 
B Blueberry Warren 
C Animals in Distress 
D Homerbrent Canine Care 
E Bugsie 
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TEKST 3 
 

3p  3 In het artikel ‘Teens who are changing the world’ vertellen vijf meisjes wat zij doen om de 
wereld te helpen veranderen. 

 Zet in je uitwerkbijlage de juiste meisjesnaam achter het nummer van de juiste 
activiteit. 

1 Zij geeft voorlichting aan jongeren over de gevaren van verdovende middelen. 
2 Zij heeft vrijwilligerswerk gedaan in de Derde Wereld. 
3 Zij houdt zich bezig met het voorkomen van verveling bij jonge mensen. 
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TEKST 4 
 
 

JENNIFER ANISTON: SLEEPWALKER 
 

In an interview, Jennifer Aniston recently told us that she has walked in her 
sleep all her life. 

 
1 Remembering a childhood 

sleepwalking incident, Jennifer told 
US Weekly, “I walked into the living 
room and my mom had a 
conversation with me and I couldn’t 
remember anything.” 

2 According to the interview, Jennifer’s 
sleepwalking continues today, and 
she remembers a recent episode 
when the alarm went off as she 
walked out of the door. 

3 “I was woken up 
by the noise and I 
saw I was out by 
the swimming 
pool in the 
backyard,” she 
says. And poor 
husband Brad Pitt 
was “terrified because he heard the 
alarm, and I was not there with him – 
it was just awful.”

 
 

1p  4 Wat vertelt Jennifer over het slaapwandelen in haar jeugd? (alinea 1) 
A Haar moeder maakte haar dan wakker en stuurde haar meteen weer naar bed. 
B Haar moeder praatte met haar en Jennifer wist er de volgende dag niets meer van. 
C Ze kan zich helemaal niet herinneren dat ze dat vroeger heeft gedaan. 
 

1p  5 Wat gebeurde er kort geleden met Jennifer? (alinea 2 en 3) 
Toen ze op een nacht slaapwandelde 
A liep ze het zwembad in waardoor ze wakker werd. 
B moest haar man Brad Pitt haar wakker maken. 
C werd ze in de tuin wakker van het alarm. 
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Zoe, aged 9, before 
first trying heroin 

TEKST 5 
 
 

How did a nice girl like this end up taking heroin? 
 
You’d never guess now, but Zoe Clarke, 16, spent two years addicted to heroin. It cost her £500 a 
day and nearly killed her. But somehow she found the strength to fight back. This is her story… 

 
I was a normal 13-
year-old schoolgirl 

when I met Katy. I grew up 
in Sheffield with my mum 
and two brothers. I’d never 
had any close friends 
before, but Katy and I could 
talk about anything. We 
were party girls and loved 

getting ready to go out. We used to share 
clothes and make-up. We were ‘best friends’. 
It was with Katy that I first took heroin. 

2  One day the two of us went to visit a boy I 
knew because I had been babysitting his little 
sister. He was older than us, in his 20s, and 
he had some heroin with him. He offered Katy 
some and she said she’d take it if I did. I don’t 
know why I said I’d try. It sounds strange now, 
but it just seemed like something to do. 

3  I took heroin the next day and the next. A 
week after I had first taken heroin I woke up 
sniffing, I was sweating, my legs hurt and I 
had cramps. I took heroin again and it took 
some of the pain away. I tried not taking any 
for a day, but I couldn’t stop myself. For the 
next two years my life was all about drugs. I 
had sores around my mouth and open 
wounds on my arms and legs, but still I didn’t 
stop. 

4  After a year Mum found out that I was 
taking drugs. I’d had a ‘dirty hit’ – that is when 
some dirt gets into the injection, like dust for 
example. It can kill you. I lost consciousness 
and couldn’t move. Mum found me in my 
room. Luckily a friend of my mum’s, who is a 
nurse, came and saved my life. Mum was 

very upset, but even that didn’t make me want 
to give up drugs. 

5  I was 15 when the police caught me with 
£700-worth of heroin. In court a social worker 
suggested a rehab1). Mum said I should go. I 
didn’t want to get off heroin, but I love my 
Mum so much, I’d do anything for her, so I 
went. 

6  I was there for three months and it was the 
most difficult thing I’ve ever done. I was very 
sick all the time. Mum wrote to me every day 
telling me I could stop using drugs and that 
kept me going. It took me another year living 
in a small care home to live without drugs. 

7  Now I like my life again. What I really want 
to be is a drug counsellor, telling school kids 
how dangerous drugs really are. I think I’d be 
able to help young people because I’ve been 
through it all. Going into a rehab saved my 
life. And I don’t care how much pain I went 
through – it’s been worth it in the end.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ‘Cosmo GIRL’

 
 
 
 

       noot 1 a rehab: a drug rehabilitation centre = afkickcentrum 

“ 

”

Zoe finally agreed to go to rehab 
when her mum said she wanted her 
little girl back. Today she’s clean and 
wants to work as a drug counsellor 

1 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 

400009-1-631o 7 ga naar de volgende pagina 

1p  6 Wat gaat Zoe Clarke vertellen volgens de inleiding van dit verhaal? 
A Hoe ze met veel moeite van haar verslaving afkwam. 
B Op welke manier ze aan geld voor drugs kwam. 
C Waarom ze heeft geprobeerd zelfmoord te plegen. 
 

1p  7 Wat wordt er duidelijk over Zoe? (alinea 1) 
Op 13-jarige leeftijd 
A leerde ze een meisje kennen dat haar eerste echte vriendin werd. 
B verhuisde ze naar Sheffield met haar moeder en broers. 
C was ze al anders dan andere meisjes van haar leeftijd. 
 

1p  8 Hoe kwam het dat Zoe drugs nam? (alinea 2) 
A Een oudere vriend dwong haar het te proberen. 
B Katy wilde graag dat ze met haar meedeed. 
C Ze had het altijd al een keer willen proberen. 
 

1p  9 Na een week van drugsgebruik had Zoe veel pijn. 
Hoe werd de pijn minder? (alinea 3) 
A door een dag geen heroïne te spuiten 
B door opnieuw drugs te nemen 
C door speciale medicijnen te gebruiken 
 

1p  10 Hoe kwam Zoe’s moeder erachter dat haar dochter drugs gebruikte? (alinea 4) 
A Ze merkte dat Zoe zich regelmatig terugtrok op haar kamer. 
B Ze ontdekte dat Zoe drugs op haar kamer had verstopt. 
C Ze vond Zoe op een dag bewusteloos in haar kamer. 
 

1p  11 Waarom ging Zoe naar een afkickcentrum? (alinea 5) 
A Ze deed dat speciaal voor haar moeder. 
B Ze werd daar door de rechter naartoe gestuurd. 
C Ze wilde zelf graag van de drugs af komen. 
 

1p  12 Zoe besloot uiteindelijk te stoppen. 
 Hoe lang heeft het vanaf dat moment geduurd voordat ze helemaal van de drugs af 

was? (alinea 6) 
 

1p  13 Wat wil Zoe in de toekomst gaan doen? (alinea 7) 
A In een afkickcentrum werken met drugsverslaafden. 
B Jonge drugsdealers proberen op het rechte pad te krijgen. 
C Scholieren voorlichting geven over de gevaren van drugs. 
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TEKST 6 
 

2p  14 Volgens het artikel ‘Houston Horror’ gaat het niet goed met Whitney Houston. Hieronder 
staan vier beweringen. 

 Omcirkel in je uitwerkbijlage of de beweringen ‘juist’ of ‘onjuist’ zijn, volgens de tekst. 
1 Ze kende de tekst van een liedje niet meer. 
2 Ze beledigde het publiek tijdens een concert. 
3 Ze stopte met zingen en zei dat haar stem niet in orde was. 
4 Ze viel van de trap tijdens een Oscaruitreiking. 
 

Houston Horror 
 Fans were amazed at a recent 

Whitney Houston concert, when the 
singer forgot the words! After stuttering 
the words to I Wanna Dance With 
Somebody, Whit stopped halfway 
through and apologised to her audience. 
She then quit I Will Always Love You, 
after just six words, saying her voice 
wasn’t “up to it”. Whitney, who has been 
fending-off drug rumours, has also been 
dropped from this year’s Oscars after 
she appeared “completely out of it” and 
struggled to climb some stairs at a 
rehearsal for the show. Oh dear… 

 
 
 
TEKST 7 
 

1p  15  Wat kun je volgens dit artikel doen met een oude spijkerbroek? 
 

DIY2) diva 
Don’t go splashing out all your 
cash on customised denim, all you 
need is a bit of DIY know-how. For 
a pair of jeans that nobody else will 
have, simply splash bleach onto an 
old pair. (You have to be very 
careful with this one – wear rubber 
gloves and avoid any contact with 
the skin and read instructions 
carefully!) 
 
 

 
   

 
noot 2      DIY = Do-It-Yourself 
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TEKST 8 
 

Tina Henshaw, 31, is Market Harborough's first woman FIREFIGHTER 
 
1 It sounds boring, but I decided to 

become a firefighter because I 
wanted to be useful to the 
community. You need a fit body 
because of all the heavy equipment. 
I only weigh 54 kilos, so I spent 
hours at the gym, lifting weights to 
train my upper body. 

2  I have to do the same things and 
train as much as the guys at work. 
That is exactly the way I wanted it. 
After our weekly training night, we 
usually go out together and relax. I’m 
always the only woman there. The 
guys talk about boys’ things at times, 
but they never leave me out of the 
conversation. 

3  As a firefighter, every call-out is 
different. I’ve been called out to a 
couple of car accidents. In one 
accident there was a man who was 
trapped in his car. I’m not a person 
who is easily shocked, so when I see 
something awful, I don't panic. So far 
I’ve kept a cool head. The crew 
depend on each other. We work as a 
team. 

 
 

1p  16  Waarom wilde Tina bij de brandweer gaan werken? (alinea 1) 
 

1p  17 Waarom trainde Tina veel in de sportschool? (alinea 1) 
A Ze moest dat doen om snel en lenig te worden. 
B Ze vond dat ze wat te zwaar was en wilde afvallen. 
C Ze was nog niet sterk genoeg voor de zware brandweeruitrusting. 
 

1p  18 Wat maakt Tina duidelijk over haar positie in het team? (alinea 2) 
A Ze hoeft niet precies dezelfde klussen te doen als de mannen. 
B Ze wordt door haar mannelijke collega's bij alle activiteiten betrokken. 
C Ze wordt vaak niet serieus genomen door haar mannelijke collega's. 
 

1p  19 Wat zegt Tina over haar werk? (alinea 3) 
A Ze reageert altijd kalm en zelfverzekerd in moeilijke situaties. 
B Ze vindt het moeilijk om nare ervaringen snel te vergeten. 
C Ze vindt het vreselijk om bij verkeersongelukken te moeten helpen. 
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TEKST 9 
 
 

Rescuer with 117 problems 
 

 1  Diane Rogerson, who uses her own 
home in Huntingdon to house Thumpers 
Rabbit Rescue, has a big problem to 
solve! She has to find homes for 117 
guinea pigs3) she rescued at the 
beginning of this month. 

 2  On July 8th Diane was sent to a 
house in Huntingdon where she thought 
30 animals needed her help. “I just 
thought ‘oh my goodness!’ when I saw 
how many there were,” she said. “It took 
over two hours to catch them all. They 
were living in very dirty conditions and all 
of them were hungry and thirsty. 

 3  They had also never been kept apart, 
so all the females were pregnant as 

well.” This means an extra problem for 
Diane because she is trying to reduce 
the number of animals at her rescue 
centre. “Every time I manage to find a 
home for one, another two or three are 
born,” she says. 

 4  Thumpers Rabbit Rescue has been 
open for one-and-a-half years. At the 
moment the guinea pigs and fifty rabbits 
are waiting for new homes. Diane needs 
your help! 
Anyone who wants to offer a good home 
to one of the guinea pigs or rabbits can 
contact Mrs Diane Rogerson on 01473 
434902 to make an appointment to visit 
and have a look at the animals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 3    guinea pigs = cavia’s 
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1p  20 Diane Rogerson moet een groot probleem oplossen. 
 Wat is dat probleem? (alinea 1) 

 
1p  21 Wat was Diane’s reactie toen ze binnenkwam? (alinea 2) 

A Ze ging hulp halen. 
B Ze schoot in de lach. 
C Ze schrok heel erg. 
 

1p  22 Wat is een extra probleem voor Diane? (alinea 3) 
A De cavia’s krijgen steeds maar weer jonkies. 
B Het lukt niet om de mannetjes en vrouwtjes gescheiden te houden. 
C Ze kan niemand vinden die een cavia in huis wil nemen. 
 

1p  23 Je kunt het telefoonnummer van Diana Rogerson bellen als 
A je een klein huisdier kwijt wilt. 
B je een konijn of cavia in huis wilt nemen. 
C je geld wilt geven voor de opvang van verwaarloosde dieren. 
D je vrijwilligerswerk wilt doen in Thumpers Rabbit Rescue. 
 
 
 
TEKST 10 
 

1p  24  Wat is er bijzonder aan deze Zwitserse auto? 
 

Hey Presto! 
 
Thanks to the Presto, the incredible 
shrinking car from a Swiss car 
design firm, finding a car-parking 
space may never be a problem 
again. Drivers will never have to 
worry about whether their car will fit 
into a tight parking spot, because the 
Presto can downsize from 4 meters 
to 3 meters in length! The car 
shrinks by using an electric motor 
which transforms it from a four-
seater to a two-seater, in seconds. 
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TEKST 11 
 
 

 
 
Sleepwalking 
almost killed me 
 
When Craig, 15, went 
to Spain, he didn’t think 
he’d be flying back on 
a stretcher… 
 

his summer I went to 
Costa del Sol in Spain 
with my family and my 

best mate, Lee. I was so 
excited - this was going to 
be the best holiday ever! 
We were staying on the 
seventh floor of the hotel – 
all in the same room. It was 
a bit of a squeeze, but I 
didn’t care. We would only 
be in the room to sleep. 

2  On the first night, we 
went out to dinner for my 
brother Jamie’s birthday. 
When we got back to the 
hotel I was very tired and fell 
asleep straight away. 

3  The next thing I 
remember is waking up in a 
strange room. Doctors were 
rushing around me, 
shouting. Where was I? 
I couldn’t remember a thing 
and I couldn’t move my legs. 
Suddenly I felt terrified. What 
had happened to me? Two 
doctors started asking me 

things in Spanish, but I 
couldn’t understand them. 
One of the doctors fetched 
someone who could speak 
English who told me I was in 
hospital and that I’d had a 
bad accident – I’d broken my 
back! 

4  Terrible thoughts came 
into my head. Would I be 
paralysed for ever? The 
English-speaking man told 
me that I had only broken a 
bone in my back and I would 
still be able to walk. I told 
him the name of the hotel 
and he went off to call my 
parents. 

5  I fell asleep and when I 
woke up again Mum and Dad 
were by my bed. They told 
me that a Spanish lady had 

found me lying 
unconscious on the grass 
outside our hotel. She had 
called an ambulance. Dad 
realised what must have 
happened. I sleepwalk a lot 

at home, so I must have 
sleepwalked off the balcony! 
The doctors told me that I’d 
been fast asleep, so my 
body had been relaxed. 
That’s why I wasn’t hurt too 
badly. 

6  I spent the rest of the 
holiday in hospital. I had a 
metal plate put in my back 
and I have to wear a back 
brace. It’s November now, 
but I won’t be able to go 
back to school till after 
Christmas, so I’m having 
lessons at home now. I won’t 
be able to play any sport for 
six months. I feel 
handicapped, but I can’t 
complain – I am lucky just to 
be alive. 

 
 
      ‘Sugar’ 
 

T 1 
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1p  25 Wat zegt Craig over zijn kamer in het hotel? (alinea 1) 
A Die had een heel mooi uitzicht op zee. 
B Die was behoorlijk klein voor zoveel mensen. 
C Die was nogal armoedig ingericht. 
 

1p  26  Waarom was Craig doodsbang toen hij wakker werd? (alinea 3) 
 

1p  27 Waarom werd er iemand bijgehaald om met Craig te praten? (alinea 3) 
A Omdat de dokters zelf niet durfden te zeggen wat er aan de hand was. 
B Om erachter te komen of er iets mis was met zijn hoofd. 
C Om hem in het Engels uit te leggen wat de dokters hadden gezegd. 
 

1p  28 ‘Would I be paralysed for ever?’ (alinea 4) 
Hoe werd Craig gerustgesteld?  
Hij hoorde dat 
A het niet zo ernstig was als hij eerst dacht. 
B hij heel snel terug mocht naar het hotel. 
C zijn ouders op bezoek zouden komen. 
 

1p  29 Wat weet je over de ouders van Craig als je alinea 4 en 5 hebt gelezen? 
A Ze hadden hem gevonden buiten het hotel op de grond. 
B Ze hadden nog niet in de gaten dat hij weg was. 
C Ze werden gewaarschuwd door een Spaanse vrouw. 
 

1p  30 Hoe kwam het dat Craig eigenlijk niet zo erg gewond was? (alinea 5) 
A Het balkon onder zijn kamer had zijn val gebroken. 
B Het gras had ervoor gezorgd dat hij niet hard terechtkwam. 
C Zijn lichaam was ontspannen omdat hij sliep. 
 

1p  31 Hoe gaat het nu met Craig? (alinea 6) 
A Hij mag over een tijdje weer naar school. 
B Hij moet nog een paar maanden in het ziekenhuis blijven. 
C Hij zal nooit meer aan sport mogen doen. 
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TEKST 12 
 

1p  32 Wat heeft Kenny volgens dit artikel met de tandenborstel van iemand anders gedaan? 
A in de wc gegooid en doorgetrokken 
B in de wc laten vallen en gauw teruggezet 
C stiekem gebruikt als wc-borstel 
D stiekem zijn tanden ermee gepoetst 

 
 
 
TEKST 13 
 

1p  33 Wat heeft de ijsfabrikant Haagen Dazs bedacht? 
A een ijslepel die je beter kunt zien in het donker 
B een ijslepel die je kunt opeten 
C ijs dat geen vlekken geeft op je kleding 
D ijs dat veel minder calorieën bevat dan normaal 
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TEKST 14 
 

2p  34 Laura van het blad ‘Twist’ gaat uitproberen wie haar waarschuwt dat ze voor gek loopt. 
 Schrijf de twee namen op van de personen die haar niet waarschuwen. 

 
 

 
“This also happened to me once in junior 
high, and no one told me! So, yeah, it 
was my duty to tell her!” 
Ryan, 19 
 
 
“I really wanted to tell her – I really did. 
But I thought it was meant to be there 
because that’s a serious piece of toilet 
paper.” 
Hans, 20 
 
 
“I’m glad I saved her from an 
embarrassing situation – I caught her 
just as she was leaving the bathroom. I 
told her she always needs to check!” 
Ann, 17 
 

“I generally mind my own business, 
which is why I didn’t tell her. But I had to 
laugh because it was too funny.” 
Maria, 19 
 

 
 
“I must say I told her because she is 
good-looking. It’s a great way to pick up 
cute girls! If she wasn’t pretty, I wouldn’t 
have said anything.” 
Matt, 18 
 

 

einde 400009-1-631o* 
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