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Examen VMBO-BB 

2021 

Engels CSE BB 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

 BB-0071-a-21-1-o 

tijdvak 1 
donderdag 27 mei 
13.30 - 15.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 

Tekst 1 

1p 1 Waarmee verdient Asia Newson geld? 
A met advies geven aan kinderen 
B met de verkoop van kaarsen 
C met zingen en dansen 

Super Business Girl 
Sampson Cunningham 

October 29, 2017 

Asia Newson starts each weekday very 
early in the morning. First, the 14-year-old 
helps her sister get ready for school. Then 
she eats breakfast and hops on a school 
bus in Detroit, Michigan, her hometown. 
After school, Asia stays for dance or choir 
practice. But the action really begins when 
she gets home. Every day, Asia transforms 
herself into Super Girl. She is the CEO of 
her own company, which sells homemade 
candles. Asia started it when she was just 
5 years old. After appearing on The Ellen 
DeGeneres Show in 2015, Asia’s sales 
grew astronomically. 

Her financial goal this year is to make 
$100,000 with her handmade products. She 
sets goals to help herself become a better business owner. But she also 
wants to empower other kids. “If I teach other children in my community 
how to make their own money, it will help them in the long run.” 

bewerking van www.timeforkids.com 
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Tekst 2 

1p 2 Waarover heeft Caleb nog steeds een slecht gevoel? 
dat hij tijdens een talentenjacht op zijn school 
A de tekst van zijn liedje vergat 
B een zangpartner had die vals zong 
C het verkeerde nummer begon te zingen 
D zijn stem verloor en niet mee kon doen 

Serenade 

“In 8th grade, a friend and I signed 
up to sing a duet together in our 
school’s talent show. The day before 
the show, my friend got sick and lost 
her voice, forcing me to change 
songs or drop out of the show. Being 
the hopeless romantic that I am, 
I decided to sing my then girlfriend’s 
favourite song, ‘Hey There Delilah’. I spent all night learning the song, but 
when it was time for the show, I completely blanked and forgot the words 
halfway through the song. Needless to say, I can’t listen to that song 
without triggering anxiety.” 

Caleb Bryan C. 

www.buzzfeed.com 
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Tekst 3 

Sergeant Fuzz 

1 Late last year, Officer Kathryn Smith of the St. Paul Police Department 
was called out to a local farm, because a stray mother dog and her 
puppies had been hanging around the property for a few days, scaring the 
farm animals. She went out to the scene to take them away, and ended up 
adopting one of the puppies, later named sergeant Fuzz, in the process. 

2 “He was an instant hit with everyone,” she says. Since she and her 
colleagues often deal with high-stress situations on the job, they find that 
visits from 5-month-old Fuzz give them a small break to focus on 
something happy. The department decided to hire Fuzz as its ‘cuddle 
officer’, working part-time at about 10 hours a week while his owner is 
there. He spends his days greeting staff members, playing ball and, of 
course, cuddling. 

3 Because of his calm and sweet nature, the department has enrolled Fuzz 
in a therapy dog certification program so he can help even more people. 
“He is doing great! One day, when he is a certified therapy dog, he can 
not only help our staff, but also people who are victims of violence and are 
in need of support,” Smith said. 

bewerking van www.thedodo.com 

Pagina: 6Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



BB-0071-a-o 5 / 21 lees verder ►►►

1p 3 Waarom ging politieagente Kathryn Smith naar een boerderij? (alinea 1) 
A De boer was aangevallen door een hond. 
B Ze ging daar een puppy uitzoeken. 
C Ze moest helpen zoeken naar een weggelopen hond. 
D Zwerfhonden zorgden daar voor overlast. 

2p 4 Geef bij elke bewering over Fuzz aan of deze juist of onjuist is volgens 
alinea 2 en 3. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Hij zorgt voor afleiding bij agenten na stressvolle situaties. 
2 Hij woont nu op het politiebureau. 
3 Hij is begonnen met een opleiding tot hulphond. 
4 Hij zal slachtoffers van geweld gaan helpen. 
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Tekst 4 

Cow Girl 

1 When Hannah Simpson’s parents told her 
they couldn’t afford a horse, she chose to ride 
a cow. “I wanted a horse, and I couldn’t have 
one,” the 18-year-old from Invercargill, New 
Zealand, said. Hannah’s younger brother, 
Tim, suggested she should try riding Lilac, a 
6-month-old calf on the family’s farm. “We just
jumped on and away we went. There was no
training. And she’s got better the more I rode
her,” Hannah said.

2 That was 6½ years ago. Now Hannah and 
Lilac ride together regularly, and the cow 
even jumps over logs 3 feet high. Hannah rides Lilac bareback, but that’s 
fine with her. “Lilac is quite fat right now, so, yes, she is more comfortable 
than my horse anyway,” Hannah told The Huffington Post. Hannah has to 
make other adjustments for her friend. “She is a cow, and I can’t expect 
her to ride like a horse. Without a bit of encouragement she wouldn’t 
really do anything, she has a very chilled-out nature,” she says. 

3 However, jumping has never been an issue. Hannah laughs as she 
remembers that Lilac was always jumping in the cow shed when she was 
young. “So I think she likes it, too. We started her off with stepping over 
logs, and it just got bigger and bigger,” she said. Lilac is definitely a multi-
tasker. When she’s not riding with Hannah, she provides milk for the 
family and last year gave birth to twins. Hannah said she had tried to ride 
a few other cows, but apart from one they’d all thrown her off. 

4 Hannah and Lilac are now attracting worldwide attention thanks to her 
Instagram posts, but she doesn’t plan to milk it by putting Lilac in horse 
shows. “I don’t think she would behave if we took her away from her 
home. And I don’t need to compete. She is more special than a horse, 
more rare,” she says. She hopes that her rides with Lilac do send a 
message to the world. “I just think it’s awesome that people can see how 
cool cows can be,” Hannah says. “And, also, you just have to give things 
a go and see what happens.” 

bewerking van www.huffingtonpost.com en www.nzherald.co.nz 
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1p 5 Waarom ging Hannah op een koe rijden volgens alinea 1? 
A Een paard was te duur. 
B Haar broer deed dat ook al. 
C Ze was bang voor paarden. 

1p 6 Wat zegt Hannah in alinea 2 over het rijden op een koe? 
A Een koe maakt vaak plotseling rare sprongen. 
B Een koe moet soms worden aangespoord. 
C Een koe zit minder prettig dan een paard. 

2p 7 ‘Lilac is definitely a multi-tasker.’ (alinea 3) 
 Geef bij elke bewering aan wat Lilac wel of niet heeft gedaan.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in je uitwerkbijlage.
1 ontsnappen uit de stal 
2 springen over hindernissen 
3 melk geven 
4 kalfjes krijgen 

1p 8 Waarom schrijft Hannah Lilac niet in voor een paardenshow? (alinea 4) 
A Lilac is door social media al beroemd genoeg. 
B Lilac is uitgesloten omdat ze een koe is. 
C Lilac zou zich daar waarschijnlijk misdragen. 
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Tekst 5 

My school does not have walls 

1 Meet Réka Kaponay – the Aussie teen who 
left behind her ordinary life back in Melbourne 
at the age of ten in exchange for something a 
little more unusual. During her travels the  
13-year-old has visited 23 countries and has
become fluent in three languages. Réka’s
journey began three years ago with her twin
brother Lalika and parents George and Bobi,
as they set off for what they initially thought
was a short trip to the US. But the Kaponay
family, currently based in Spain, have not
returned to Australia since they left. And they
have no intention of coming back home any
time soon. ‘So far every single country I’ve
been to has given me a positive experience,’
Réka told Daily Mail Australia.

2 Réka, who is being home-schooled by her parents and speaks fluent 
English, Spanish and Hungarian, says she’s been taught lessons in life 
that she would have never learned in a classroom. ‘I do go to school – it 
just doesn’t have four walls,’ she said. ‘The experience I’m having now, 
I don’t think I can learn about it in a classroom. You would read about the 
kind of experiences I’m having in a book. But really, it is just so much 
more different to experience it all in real life.’ 

3 As part of their apparently endless journey, Réka and her family have 
vacationed at a long list of countries. But Réka says her most memorable 
experience so far would be the five days she spent living in the village of 
Choa Choa located in the high mountains of Peru – one of the most far-
away places on the planet. ‘The people and the way in which they 
welcomed us was really inspiring. It’s the simple way they live – without 
electricity, TV or the Internet and yet, they had something a great deal 
more valuable. This is a place that makes you aware that you have to 
work together and not compete. This is the best lesson I have learned and 
it is something I am looking to develop in my travels – how we can share 
and all benefit from the experience.’ 

4 However, Réka does admit there is a downside to her chosen lifestyle. 
‘The journey I’ve had so far wouldn’t be what it is without the people I’ve 
met along the way,’ she said. ‘When you have to leave behind the new 
friends you’ve made and say goodbye to them. That’s really hard. But of  
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course I realize that I’m very blessed and certainly don’t take this lifestyle 
for granted,’ she said. ‘So I will not go back to traditional schooling and 
lifestyle that I once had. There are just so many places to explore and 
see.’ 

bewerking van www.dailymail.co.uk 

1p 9 Wat wordt verteld over de familie Kaponay in alinea 1? 
A De familie besloot na een korte vakantie niet naar huis te gaan. 
B De familie maakt elk jaar een reis naar een ander land. 
C De familie probeert in een paar jaar de hele wereld rond te reizen. 

1p 10 ‘I do go to school – it just doesn’t have four walls’ (alinea 2) 
Wat bedoelt Réka ermee dat ze niet naar een schoolgebouw toe gaat? 
A dat ze leert door veel boeken te lezen 
B dat ze leert van haar ervaringen 
C dat ze onderweg online les krijgt 

1p 11 Wat is het belangrijkste dat Réka geleerd heeft tijdens haar reizen? 
(alinea 3) 
A dat mensen die weinig luxe hebben zo gastvrij kunnen zijn 
B dat mensen goed met elkaar moeten kunnen samenwerken 
C dat mensen zo ver van de bewoonde wereld gelukkig kunnen zijn 

1p 12 Wil Réka nog blijven reizen volgens alinea 4? 
A Ja, want ze wil nog allerlei landen ontdekken. 
B Misschien, want ze wil niet steeds afscheid nemen van vrienden. 
C Nee, want ze wil weer naar een gewone school. 

Pagina: 11Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



BB-0071-a-o 10 / 21 lees verder ►►►

Tekst 6 

Run, Quentin, run 
 

1 Quentin Valentine set a 
challenge in Canberra in 1982 
with his brother and a friend to 
see who could run a minimum 
of 5km a day, every day, until 
just one man was left running. 
His brother ran every day for a 
year and his friend even ran 
every day for three years, but 
Mr Valentine kept running for 
36 years and six days, covering the distance around the world more than 
three times for no other reason than to test his strength of will. “People 
think I’m addicted but I wasn’t, I didn’t particularly like it,” Mr Valentine 
said. “I had this streak going, so I thought I’ll keep doing it until I can’t.” 

2 It wasn’t all medals and crossing finishing lines. Through thunder and hail, 
at 2am before a flight, and through sore muscles, Mr Valentine ran every 
single day. One morning, it was a blistering 49 degrees Celsius but he ran 
anyway. His foot swelled up so much he couldn’t fit it into his shoe the 
next day. Instead of taking a day off, Mr Valentine cut holes into the sides 
of the shoe to widen them and used improvised shoelaces to fasten them 
to his foot. 

3 While many runners spend hundreds of dollars a year on the latest 
wearable technology to track everything from sleep and steps, to energy 
used and heart rate, Mr Valentine didn’t use technology. “I always time my 
races with a watch but that’s it,” he said. He wears shorts and T-shirt, but 
no belt with water bottle or special running outfit. For all the distant trails 
he’s run on, the 68-year-old’s favourite place to pound the pavement is 
the back streets of Essendon, Victoria. “In the end it was just to get the 
thing done. I didn’t want to spend a lot of time thinking about where I was 
running,” he said. 

4 One morning, Mr Valentine started getting a knee pain that was too 
intense to walk through, let alone run through. Then, barely a few metres 
from his house, he hobbled home unable to run. “I thought I’d wait and 
see how it felt in the afternoon,” he said. But it was no better, so 
Mr Valentine decided at the age of almost 70, it was time for the challenge 
to end. Once the knee heals though, it’s time to start exercising again. 
“I think I’ll just do something regular to keep my fitness levels up. No 
extreme challenges.” 

bewerking van www.heraldsun.com.au 
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1p 13 Waarom begon Quentin Valentine met hardlopen? (alinea 1) 
A om de wereld rond te rennen 
B om een weddenschap te winnen 
C om van een verslaving af te komen 

1p 14 Waarvan worden voorbeelden gegeven in alinea 2? 
A van extreme omstandigheden die Quentin heeft meegemaakt 
B van verkeersongelukken die Quentin overkomen zijn 
C van wedstrijden die Quentin heeft gelopen 

1p 15 Wat gebruikt Quentin als hij gaat hardlopen volgens alinea 3?  

A 

B 

C 

1p 16 Waarom stopte Quentin met hardlopen? (alinea 4) 
A Hij kreeg last van zijn knie. 
B Hij vond zichzelf te oud worden. 
C Hij wilde een andere sport gaan proberen. 
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Tekst 7 

What does it take to become a Trapeze Artist? 
Think you have what it takes to be an acrobat or 
trapeze artist? To find out some of the ins and outs of 
becoming a circus performer, we spoke with Pauliina 
Rasanen, a trapeze artist with Cirque du Soleil. 

1 What does a day at work look like? 
I perform at night, so I like to sleep in. In the morning 
I practise on stage for 45 minutes. I perform my 
trapeze act once or twice a day, nine or 10 times 
every week. Before each show, I put on my make-up 
and sparkly costume, and warm up for half an hour, 
doing handstands and abdominal push-ups. I have to 
do a lot of strength and flexibility exercises. After the 
show, I practise again for at least another half an hour. That’s when my 
muscles are warmest, so I can push my body even harder. 

2 Why do you love your job? 
It’s like dreaming of flying. When you do a great performance on the 
trapeze and everything goes well, it’s such an incredible feeling – and you 
try to project that feeling to the audience. So it’s a physical challenge, but 
it’s also an art. You’re expressing yourself through the way you move. 

3 What’s tough about it? 
Working at such a high level every day. Sometimes you wake up with a 
pain in your tummy, but you still have to perform. I have cramps in my 
hands from holding on to the trapeze bar, but that doesn’t bother me as 
much as my sore muscles. I like to have a massage once a week. 

4 What skills do you need to be a trapeze artist? 
You’ve got to be talented, but also have the strength to cope with the 
intense physical training. Physically, you need to keep a light body weight, 
so if you’re performing with a partner, they can catch you easily. You can’t 
be at all nervous – when there are 5,000 people watching you, you need 
to keep your cool. And you’ve got to be adaptable, because we change 
cities about once every six weeks. 

5 What would you say to someone who wanted to become a trapeze 
artist? 
I’d say first of all that it’s not magic – it’s work. You have to work 
extremely hard, but if you have the physical capacity and talent, you 
should follow your dreams. I’m originally from Finland, where I did 
gymnastics and ballet as a child, before joining a youth circus at 14. Then 
I moved to Canada to study at the National Circus School of Montreal for 
three years. Cirque du Soleil saw my final performance at circus school, 
but they also recruit acrobats from gymnastic competitions. 
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6 What’s the salary and career path like? 
We get paid per show, and the amount depends on how you’ve negotiated 
your contract. I’ve only met two trapeze artists in their late thirties or early 
forties. There aren’t many older than 30 so you need to think ahead. If 
you’ve done a range of theatrical, dance and acrobatic training, it’ll be 
easier to try a different direction in your career. You could choreograph 
your own show, or teach. I plan to set up my own act in Finland with my 
boyfriend, a Russian acrobat. 

teenkidsnews.com 

1p 17 Wat vertelt alinea 1 over trapezeartiest Pauliina Rasanen? 
A Ze oefent ook na een optreden. 
B Ze slaapt vaak vlak voor een optreden. 
C Ze treedt meestal maar kort op. 

1p 18 Wat vindt Pauliina leuk aan haar werk? (alinea 2) 
A het applaus van het publiek 
B het gevoel dat ze heeft tijdens een optreden 
C het uiterste van haar lichaam vragen 

1p 19 Wat vindt Pauliina het minst leuk aan haar werk? (alinea 3) 
A dat haar handen soms zeer doen 
B dat ze dagelijks moet optreden 
C dat ze vaak spierpijn heeft 

2p 20 Om trapezeartiest te kunnen zijn, heb je bepaalde eigenschappen en 
vaardigheden nodig.  
 Welke noemt Pauliina in alinea 4?
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in je uitwerkbijlage.
1 zwaar kunnen trainen 
2 goed kunnen samenwerken met collega’s 
3 rustig kunnen blijven in spannende situaties 
4 je makkelijk aan kunnen passen 

1p 21 Welk advies geeft Pauliina aan mensen die trapezeartiest willen worden? 
(alinea 5) 
A Ga ervoor als je denkt dat je het kunt. 
B Gun jezelf de tijd om het vak goed te leren. 
C Zorg dat je de juiste opleiding doet. 

1p 22 Wat blijkt uit alinea 6 over het werk van trapezeartiest? 
A Je krijgt er over het algemeen goed voor betaald. 
B Je moet al vroeg nadenken over wat je erna gaat doen. 
C Je zult je hele leven aan je techniek moeten blijven werken. 
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Tekst 8 

Precious by name, precious by nature 

Brian Snyder 

1 Precious Perez seems your typical teenager. She attends Chelsea High 
School where she walks in hallways with hundreds of fellow students to 
travel from class to class. But Precious is actually not like many of her 
peers. She has been blind since birth. In subject after subject, Precious 
adapts visual lessons to her own needs. She listens as the rest of her 
Spanish class watches a movie in that language; she relies on the history 
teacher to read out the notes he writes on the board; she works with her 
lab-mates in chemistry class as they observe a liquid coming to a boil. 

2 During the week, Precious trains with her goalball team. The game, a 
team sport for players who are blind, involves a three-pound rubber ball 
with bells inside it that the athletes attempt to throw, bounce or roll past 
their opponents. Using the sounds of the bells to judge the position and 
movement of the ball, competitors try to block it from getting past them. 
Pads, especially on the elbows and knees, protect the players as they 
dive after the ball. 

3 Precious has accomplished an impressive amount for a teenager. She is 
one of just 10 students in the local Handel and Haydn Society, an 
organization that specializes in Classical music. The 18-year-old has also 
written more than 100 songs of her own. Precious also designed her own 
gown for her recent High School graduation dance. Of course, she could 
not see her dress which she describes as “kind of like a more toned-down 
version of a Disney princess dress.” As for many teens, the formal dance 
is a rite of passage before heading off to college. Precious is going to 
attend Boston’s Berkeley College of Music, where she will study vocal 
performance. 

bewerking van www.reuters.com 
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1p 23 Precious wordt op verschillende manieren geholpen omdat ze blind is. 
Welke manier wordt genoemd in alinea 1? 
A Haar leraar leest zijn bordaantekeningen hardop voor tijdens de les. 
B Medeleerlingen nemen haar bij de hand als ze van klaslokaal 

wisselen. 
C Ze werkt aan een eigen opdracht tijdens een scheikundepracticum. 

2p 24 Geef bij elke bewering over ‘goalball’ aan of deze juist of onjuist is 
volgens de tekst. (alinea 2) 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 De spelers moeten de bal in een doel schoppen. 
2 De spelers spelen met elkaar en niet tegen elkaar. 
3 De spelers kunnen horen waar de bal is. 
4 De spelers dragen speciale bescherming. 

1p 25 Wat wil Precious gaan studeren? (alinea 3) 
A dans 
B mode 
C zang 
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Tekst 9 

A Museum Dedicated To Disgusting Food Is Opening In Sweden 

1 The owner of Sweden’s new Disgusting Food Museum, Samuel West, 
said he wants visitors to think about what makes some foods less 
appetizing than others. The museum, which is scheduled to open Oct. 29 
in Malmö, aims to assault the senses with various smelly and strange 
foods including fermented shark meat, bird’s nest soup, ant larvae, 
roasted guinea pig and maggot cheese. “I want people to question what 
they find disgusting and realize that disgust is always in the eye of the 
beholder,” museum founder Samuel West told The Washington Post. “We 
usually find things we’re not familiar with disgusting, and things that we 
grow up with and are familiar with not disgusting, regardless of what they 
are.” 

2 West, who also founded Sweden’s Museum of Failure, said the museum 
aims to have foods representing a variety of world cultures, so visitors 
might be surprised to find some foods they consider normal represented 
as ‘disgusting’. “We try to treat everybody the same, and that’s what 
I thought was interesting when we were working on it – directing that lens 
back toward us,” West said. He said he hopes people will consider what 
makes a food ‘disgusting’ and how such prejudices are created. “Is it 
really that disgusting to eat a grasshopper or locust when you eat bacon? 
Or is it really disgusting to eat guinea pigs when you eat beef regularly?” 
West said. 

www.upi.com 
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1p 26 Welke tegenstelling over voedsel wil Samuel West vooral benadrukken? 
(alinea 1) 
A gekookt - rauw 
B gezond - ongezond 
C vertrouwd - vreemd 

1p 27 Waardoor krijg je een andere kijk op eten volgens alinea 2? 
A door een kookcursus te volgen 
B door over je eetgewoontes na te denken 
C door verre landen te bezoeken 
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Tekst 10 

“SIT WITH US” 

Natalie Hampton 

1 Being excluded at school is a terrible feeling, but trying 
to find an open table at lunch can make you feel even 
worse. Thankfully, there’s a reason to stop worrying 
about the lunch time loneliness and forget about the 
days of sitting by yourself. California teen Natalie 
Hampton is working to make those lonely feelings a 
thing of the past with “Sit With Us”, an app that provides 
a discrete way for students to find a place to sit during 
lunch time. Download the app to your phone, and start 
connecting with new people in your school now. Plus, 
hear more about the app and Natalie’s inspiration below! 

2 Justine Magazine (JM): What made you decide that an app was the 
way to go in your mission to prevent bullying? 
Natalie Hampton (NH): Kids my age always have their phones in their 
hands, and we always love to try the latest app. I thought an app would be 
the best way to bring kids together in a discrete and private way. Sit With 
Us essentially lets you know where there is an open invitation to sit at 
lunch. 

3 JM: What has this app and your experience creating it done for you? 
NH: For me, this was a small project that I intended to roll 
out at my school and perhaps a few other schools where 
I have friends. It is amazing to me that it has gone viral 
and is being downloaded not just in the US, but in many 
other countries. Creating the app has definitely given me 
more confidence because I took a negative, traumatic 
experience and turned it into a positive one. I know that 
I want to pursue a career where I can help ease the 
suffering of others (such as becoming a doctor) and now 
I’m more confident that I can do that. 

4 JM: How do you think your own middle school experiences up to 
now would be different overall if you had had access to the app? 
NH: In middle school, I only knew the people who were in my class and 
who were not friendly at all. If I had had the app, I think I could have 
connected and made friends with a handful of nice girls in my school. All 
I really wanted was to connect with just one person. Sitting alone branded 
me as a prime target for bullying. 
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5 JM: Do you ever hear success stories from users? How does that 
make you feel? 
NH: We get so many messages from people who love using the app. 
I also walk across my school campus and see people connecting with new 
friends through Sit With Us, having smiles on their faces. It is not just the 
kids who are finding a table – I also hear from Sit With Us ambassadors 
who feel great about taking an active role in spreading kindness in their 
school communities. It definitely makes me feel that all of my time and 
effort in creating the app have been worth it. I believe that student-led 
initiatives are far more effective in decreasing bullying and studies have 
shown that is the case. Basically, I want everyone to know that it’s cool to 
be kind, and that spreading kindness makes you feel good. 

bewerking van Justinemagazine.com 

1p 28 Hoe helpt de app “Sit With Us” je in de pauze? (alinea 1) 
A Daarmee kun je mensen vinden waar je bij kunt zitten. 
B Daarmee kun je scholieren vinden met dezelfde interesses. 
C Daarmee kun je snel zien waar je vrienden zijn. 

1p 29 Wat was de reden om voor het maken van een app te kiezen, volgens 
Natalie Hampton? (alinea 2) 
A omdat tieners te verlegen zijn om elkaar direct aan te spreken 
B omdat tieners toch de hele dag hun telefoon gebruiken 
C omdat tieners vertrouwen hebben in social media 

1p 30 Wat heeft Natalie aan de app te danken volgens alinea 3? 
A Ze heeft geld verdiend om te kunnen studeren. 
B Ze heeft meer zelfvertrouwen gekregen. 
C Ze heeft nieuwe vrienden gemaakt. 

1p 31 Hoe had de app Natalies eigen schooltijd kunnen veranderen? (alinea 4) 
A Ze had dan de mogelijkheid gehad om nieuwe vrienden te maken. 
B Ze had leerlingen kunnen waarschuwen welke klasgenoten onaardig 

waren. 
C Ze had medeleerlingen kunnen vinden om samen pestkoppen aan te 

pakken. 

1p 32 Waarom denkt Natalie dat haar app een succes is volgens alinea 5? 
A Ze heeft de resultaten van een onderzoek naar de app gezien. 
B Ze heeft gehoord dat leerlingen een vergelijkbare app willen 

ontwikkelen. 
C Ze heeft op haar school gezien dat leerlingen elkaar leren kennen via 

de app. 
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Tekst 11 

2p 33 Geef bij elke bewering over Ryan aan of deze juist of onjuist is volgens 
de tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Zijn moeder kwam op het idee zijn filmpjes op YouTube te zetten. 
2 Zijn filmpjes gaan over kinderspeelgoed. 
3 Het hele gezin leeft van het geld dat hij verdient. 
4 Als hij een keer geen zin heeft om een filmpje te maken, moet het toch 

van zijn ouders. 

Ryan’s ToysReview 
 

Ryan, the star of Ryan’s ToysReview, has just been named one of this 
year’s world’s highest-paid YouTube stars. Ryan, whose surname is 
unknown, makes more than $14.6 million – just by opening the toy’s box 
and then reviewing his new toys. His channel was launched in March 
2015 when Ryan was three and it now has more than 10 million followers. 

Ryan’s mother Loann quit her job as a high school science teacher to 
work on the channel full-time and it’s a move that’s paid off. Ryan’s 
mother explained how the phenomenon started. “Ryan was watching a lot 
of toy review channels,” she said. “One day, he asked me, ‘How come I’m 
not on YouTube when all the other kids are? I want to be on YouTube 
too!’ So we just thought we would let him try it – yeah, you can do that. 
Then, we took him to the store to get his very first toy, I think it was a 
Lego train set, and it all started from there.” Ryan’s channel took off after 
a video of him reviewing a Giant Egg Surprise went viral. Since then, he 
has posted daily reviews of new toys. Loann and husband Sean are 
putting the YouTube earnings into a college savings account for Ryan and 
a trust fund for him and his twin sisters, Emma and Kate. While the family 
have struck gold with the channel, his father decided to keep his job as a 
structural engineer. Sean and Loann say the family will only continue 
making the videos until Ryan gets bored with them. 

bewerking van www.heraldsun.com.au 
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Tekst 12 

1p 34 Wat staat er op dit bord over een parkeerplaats? 
A Je mag daar geen alcohol drinken. 
B Je mag daar niet meer roken. 
C Je moet daar uitkijken voor wegwerkzaamheden. 

Due to traffic movements the car park 
is now a non smoking area 

please use smoking shelter or 
beer gardens provided for your use 

Thank you 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 

Tekst 1 

1 A B C 

Tekst 2 

2 A B C D 

Tekst 3 

3 A B C D 

4 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

Tekst 4 

5 A B C 

6 A B C 

7 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

8 A B C 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of
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Tekst 5 

9 A B C 

10 A B C 

11 A B C 

12 A B C 

Tekst 6 

13 A B C 

14 A B C 

15 A B C 

16 A B C 

Tekst 7 

17 A B C 

18 A B C 

19 A B C 

20 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

21 A B C 

22 A B C 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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Tekst 8 

23 A B C 

24 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

25 A B C 

Tekst 9 

26 A B C 

27 A B C 

Tekst 10 

28 A B C 

29 A B C 

30 A B C 

31 A B C 

32 A B C 

Tekst 11 

33 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
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Tekst 12 

34 A B C 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Waarom schaamde Shane Harper zich tijdens een dansles? 

A Hij kreeg de deur van het toilet niet open. 
B Hij liet een harde scheet. 
C Hij moest huilen nadat hij hard was gevallen. 
D Hij scheurde uit zijn broek tijdens een sprong.  
 
 
 
“When I was younger, I was in a dance class 
with all these girls. This was right at the age 
when I was noticing them as cute girls, so  
I was always trying to look good and be cool. 
It was my turn to leap across the floor and  
I was wearing pants that were a little too 
tight. Suddenly, there was a loud rrrrip. I’d 
torn my pants and it was so obvious that 
everyone gasped. I ran to the bathroom, 
shed a couple of tears and went back out 
there like I’ll get ‘em with my personality!” 
  
Shane Harper (American actor, singer, 
songwriter, dancer)  
   
Have an embarrassing story to share? Send it to: 
traumarama@seventeen.com 
 
 
 bron: traumarama@seventeen.com 
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Tekst 2 

 
2p 2 Welke drie tips gaan over voldoende beweging om rugpijn te voorkomen?  

Schrijf de nummers op in je uitwerkbijlage. 
 
 

A weighty issue 
 
Is your school bag weighing you down? Here are some top tips to avoid 
back pain. 
 
1 Try to move around every 20 minutes or so. 

 
2 Sit properly in chairs – instead of slouching, sit up straight with your 

bottom square on the seat, ideally with your knees lower than your 
hips. 
 

3 Physical activity can help immensely with back pain, despite what you 
might think! Playing outdoors, going to the leisure centre or even 
playing a computer game which allows for physical movement, such 
as a Wii, will help you feel better. 
 

4 Join a sports club or after-school team. Keeping active not only keeps 
joints exercised, but it builds confidence and strength in both body and 
mind. 
 

5 Back pain can also be caused by your choice of footwear. Make sure 
your footwear has cushioned soles and support the natural arch of 
your feet. 
 

6 Know when to get help – if your back pain is ongoing tell your parents 
and seek medical advice. 

 
bron: http://firstnews.co.uk/news/kids-school-bags-become-a-weighty- 
     issue-i11457   
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Tekst 3 

 

Cinema Fan 
 
FILM FANS can take a step back in time at a new picture house inspired 
by the glory days of cinema. 
 

1 Movie fan Anderson Jones has built a 1930’s style movie theatre in his 
back garden as a tribute to the no longer existing ABC Cinema chain. The 
38-year-old bus driver spent four and a half years and £70,000 of his 
savings building the 34-seat cinema. The brick building, adorned with an 
ABC sign, takes up half of the garden of his three-bedroom semi-detached 
house in Stoke-on-Trent, Staffs. It has a big screen, a projection room, 
old-style toilets and a bar. There used to be hundreds of these cinemas 
throughout Britain after the Second World War.   
 

2 Everything from the door handles to the exit sign has been reclaimed from 
old cinemas. Mr Jones paid £600 for the seats, exit signs, ticket machine 
and the long white ‘readograph’ sign with its black letters. They all came 
from the local ABC Cinema in Hanley which shut down in 2000. ABC 
Cinemas was founded in 1927.   
 

3 Mr Jones, said: “I’ve always been a cinema fan. My grandmother used to 
be an usherette, showing people their seats. My wife Jayne also loves 
films and my children Hannon, who is 21, and Ethan, who is 16, love my 
hobby too. They have even linked their Xbox to the big screen.” The 
cinema will be open to friends, family and members of the Cinema 
Theatre Association next summer. Mr Jones said the first film will either 
be Back To The Future or Dirty Dancing. Jayne said: “I’m very proud of 
him. He’s done a fantastic job and I love spending time down there. My 
role is going to be manning the sweet counter and I’ve got a special outfit 
for when I hand them out at half time.”   
 
 bron: bewerking van www.express.co.uk/www.stokesentinel.co.uk 
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2p 3 Geef voor elk van de volgende beweringen over Anderson Jones aan of 
deze juist of onjuist is volgens alinea 1. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Hij heeft een filmmuseum ingericht in een oude bus. 
2 Hij heeft een ouderwetse bioscoop in zijn tuin nagebouwd. 
3 Hij heeft een deel van zijn spaargeld gebruikt voor zijn hobby. 
4 Hij heeft een reusachtig filmscherm in zijn slaapkamer. 
 

2p 4 Welke onderdelen van een bioscoop worden genoemd in alinea 2? 
Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage. 
 

1  

2  

3  

4  

 
1p 5 Welke taak heeft Jayne, de vrouw van Anderson Jones? (alinea 3) 

A Ze serveert drankjes in de pauze. 
B Ze verkoopt de kaartjes. 
C Ze verkoopt snoep. 
D Ze wijst mensen hun plaats. 
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Tekst 4 

 
1p 6 Waarom werd Joe op vakantie in Japan uitgelachen? 

A omdat de afbeelding op zijn shirt iets raars in het Japans betekende 
B omdat een ober hem plotseling een zoen gaf 
C omdat hij probeerde Japans te spreken 
 
 

Lost in Translation  BOYS CONFESS 
 
My parents took me on holiday to Japan. I was really excited and on my 
first day in Tokyo, I proudly wore my Japanese symbol T-shirt. 
Everywhere I went people were pointing and laughing at me. I couldn’t 
understand why until the English-speaking waiter in a café asked me, 
“Why does your shirt say kissing boys and fish?” 
 
Joe, 15,  Devon 
 
 bron: mybliss.co.uk 
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Tekst 5 

 
2p 7 Geef van elke bewering over TurboRoo aan of deze juist of onjuist is 

volgens de tekst.  
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Er was een inzamelingsactie nodig om een karretje voor hem te 

kunnen maken. 
2 Hij is samen met zijn broertjes en zusje bij de dierenarts 

achtergelaten. 
3 Hij heeft meerdere karretjes stuk gemaakt tijdens het spelen.  
4 De 3D-technologie die voor zijn karretje is gebruikt, komt ook voor 

andere honden beschikbaar.  
 

TurboRoo on a roll 
 

1 Meet TurboRoo, the adorable Chihuahua that was 
born with only his two hind legs. The pooch was 
adopted as a four-week-old puppy by Ashley Looper, 
a veterinarian in Indianapolis, USA, who was keen for 
him to move around like other dogs. After trying out 
some makeshift mobility units, Looper and her partner 
Ray Hurt set up a campaign to pay for a set of specially-made wheels. The result 
is a set of bespoke harnesses and wheels created using 3D-printing technology.  
 

2 Metro: Ashley, what is the story of TurboRoo?  
 TurboRoo was surrendered at a veterinary clinic in downtown Indianapolis by a 

breeder who knew that the dog needed more love than she could give because 
she also had to focus on Turbo’s brothers and sister. He then was fostered by 
me. Sitting at work one day we decided Turbo needed a cart way before the age 
of six months old, which is the earliest cart companies will fit a dog. 
 

3 Metro: How did you go about creating the special wheels for TurboRoo? 
 After seeing TurboRoo’s campaign all over the Internet, an aerospace engineer 

started to create a design for a cart using a 3D printer that would actually work 
for TurboRoo. Within a week Mark Deadrick emailed and told us he had built a 
cart for us to try it out and give him some feedback! TurboRoo started young and, 
though a small dog, is now bigger than before. That’s why we are currently on 
version 10 of the specially-made carts. 
 

4 Metro: Are you keen to help out other dogs like TurboRoo? 
 Yes! We have started our own company called TurboRoo Designs, to make these 

form-fitting carts available for dogs of all ages that are in desperate need of 
them. 
 
 bron: http://www.metro.us

Pagina: 35Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0071-a-18-1-o 8 / 23 lees verder ►►►

Tekst 6 

 

The Birthday Party Project 
 

1 On a flight from Dallas to Africa to 
visit a friend, event planner Paige 
Chenault daydreamed about the 
luxurious birthday party she’d 
organised for her daughter Lizzie. 
Then, flipping through a 
magazine, she saw a photo of a 
poor Haitian boy, his belly 
swollen. “I thought, this kid has 
absolutely nothing,” Paige says. The image stayed with her, and she 
made up her mind to do something to help. “I decided then and there  
I would use my talents to organise birthday parties for homeless kids,” 
Paige says. 
 

2 For the next four years, Paige and her husband, Colin, took time out from 
parenthood to visit shelters to find out how to start with the parties. 
Finally, in January 2012, Paige started the Birthday Party Project, an 
organization, providing special days for kids who need them most. They 
recruited friends and family to help decorate the Family Gateway Shelter 
in Dallas with balloons and streamers, celebrating the birthdays of  
11 boys and girls, with more than 60 homeless kids as party guests.  
“That first party was better than I could have ever imagined,” says Paige. 
 

3 Now Paige and her staff of three paid employees work with regional 
volunteers to plan monthly themed parties at 15 shelters all across the 
country. Each child celebrating a birthday that month gets $30, a 
photoshoot and an individual cake or cupcakes. 
 

4 One of Paige’s favorite parts of each party is when the kids make a wish 
and blow out the candles. “They rarely get a chance to dream big,” says 
Paige. Her daughter, Lizzie, now seven, often helps out at the parties. 
Paige says, “The one thing I’ve always wanted is for my own kid to be 
generous.” 
Donate or volunteer for the Birthday Party Project here. 
 
 bron: http://www.rd.com/true-stories  
 

1p 8 Wanneer kwam Paige Chenault op het idee iets leuks voor arme kinderen 
te gaan doen? (alinea 1)  
A tijdens een bezoek aan een arm land 
B tijdens een lange vliegreis 
C tijdens het verjaardagsfeest van haar dochter  
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1p 9 Welke bewering over de verjaardagsfeestjes is juist volgens alinea 2? 
A Er hielpen allerlei vrijwilligers mee aan de uitwerking ervan. 
B Er werden sponsoren gezocht om alles te kunnen betalen. 
C Om tijd te hebben voor de organisatie, namen Paige en haar man 

ontslag. 
 

2p 10 Geef in de uitwerkbijlage bij elke afbeelding aan of de jarige zoiets wel of 
niet krijgt op het verjaardagsfeestje. (alinea 3) 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in je uitwerkbijlage. 
 

1  

2 

3 

4 

 
1p 11 Wat wil Paige duidelijk maken aan haar eigen dochter? (alinea 4) 

A dat al je dromen uit kunnen komen 
B dat het fijn is om anderen iets te geven 
C dat je met iets heel kleins anderen kunt helpen 
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Tekst 7 

 

      Coasteering  
 Celtic Quest   Best visitor experience in Wales 

 

 
 
What is coasteering? 
Wriggle into a wetsuit, fasten up your adventure kit, listen to the safety 
briefing and you’re ready to go. Your guides will lead you along a stunning 
stretch of the Pembrokeshire Coast National Park. 
Along the way you’ll find yourself scramble climbing, adventure swimming, 
rock hopping and of course not forgetting cliff jumping with heights up to 
35ft. 
 
Who can coasteer? 
Minimum age is 8 years. You don’t even need to be able to swim as your 
buoyancy aid will be close at hand. Small groups & individuals welcome. 
 
How long does it last and when can I coasteer? 
Our sessions start at 9.30am and 2pm daily, all year round and in all 
weather conditions. You’ll be in the water for 2 - 2 ½ hours, meeting on 
location gives you more time to play in the sea! 
 
What do I need to bring? 
You’ll need to bring swimwear, a towel, an old pair of trainers (to get wet) 
and a pair of old shorts. We will provide all adventure equipment including 
wetsuit, buoancy aid, helmet, gloves, hoods and socks. 
 
Can I bring my camera? 
Yes, however your guide will carry a digital camera, capturing photos and 
videos as your adventure unfolds. They are available to purchase on the 
day. 
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Why Celtic Quest? 
We are coasteering specialists, it’s ALL we do and we love it! Your guide 
will tailor your adventure to suit the abilities and expectations of each 
adventurer. We meet at the beach, giving you more time to enjoy 
yourselves in the sea. 
info: www.celticquest.co.uk tel: 013488 881530 
 
 bron: folder Coasteering van Celtic Quest 
 

2p 12 Geef bij elke bewering over ‘coasteering’ aan of die juist of onjuist is 
volgens de folder van Celtic Quest. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Voordat je eraan begint, moet je eerst naar een instructie luisteren. 
2 Je kunt twee keer per dag meedoen aan een tour. 
3 Je moet een paar oude gymschoenen meenemen. 
4 Je kunt foto’s kopen die je gids onderweg heeft gemaakt. 
 

1p 13 Je wilt met je neefje van 10 jaar iets heel stoers gaan doen tijdens jullie 
vakantie in Wales. Hij kan niet zwemmen. 
 Uit welke zin blijkt dat hij mee mag doen aan ‘coasteering’? 
 Schrijf die zin over in je uitwerkbijlage. 
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Tekst 8 

 

A new pound coin  
 

1 David Pearce, a 15-year-old schoolboy from 
Walsall has won the competition to design 
the ‘tails’ side of the new £1 coin, based on 
the old threepenny piece, which will be 
released next spring. He beat off competition 
from over 6,000 entries, including adults, to 
design the face of the coin. His design 
features the four plants associated with the 
four nations that make up the UK, a rose for 
England, a leek for Wales, a thistle for 
Scotland and shamrock for Northern Ireland 
emerging from a Royal Coronet.  
 

2 David said: “I heard about the competition 
through my design teacher at school and  
I thought I had nothing to lose so I decided 
to enter. I spent a lot of time researching what coin designs looked like 
and what sort of designs would represent all parts of the UK before 
submitting my idea.”  Entrants were asked to create a design which 
symbolises Britain and entries included cups of tea, flags, maps, the 
weather, famous writers, seaside piers, and the Rolling Stones motif.  
 

3 The design was refined by David Lawrence, the renowned coin artist, and 
Stephen Raw, a lettering expert. The new 12-sided coin is being 
introduced because the current £1 has become too easy for criminals to 
copy. The new coin will be as safe as modern banknotes and will help 
taxpayers by cutting down on millions of pounds worth of fraud. The Royal 
Mint, which makes new coins, estimates that about 45 million £1 coins in 
circulation are now forgeries.  
 

4 Like many things, the original idea for the pound can be traced to the 
Romans. The pound sign – the ‘£’ – comes from the first letter of the Latin 
words ‘libra pondo’, literally meaning ‘the weight of a pound’. ‘Pondo’ gave 
us our word, ‘pound’. The early English pound had the value of one pound 
in weight of pure silver.  
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5 There have been 24 different reverse designs on the £1 coin since its 
introduction, reflecting the four countries of the UK, each image showing 
bridges, capital cities and national emblems, along with the Royal Arms of 
the UK. There have been four different portraits of Queen Elisabeth, in 
different tiaras. 
 

6 However, there is one group of people who will lose out with the new coin 
– anyone with a machine fitted to take the old round pound. Changing 
parking machines alone will cost £50 million. Counterfeiters1), too, will find 
parking a whole lot more expensive. At the moment, it’s estimated that 4 
per cent of all pound coins in parking meters are fake. Here’s hoping a lot 
of crooks will have to dig a lot deeper in their pockets when the 12-sided 
quid comes our way. 
 

 
 bron: bewerking van telegraph.co.uk/www.dailymail.co.uk 
 

1p 14 De 15-jarige David Pearce heeft een prijsvraag gewonnen. 
Waaruit bestaat zijn prijs? (alinea 1) 
A dat hij een groot geldbedrag krijgt 
B dat hij een rondreis door Groot-Brittannië mag maken 
C dat zijn ontwerp gebruikt wordt  

noot 1 counterfeiters = mensen die (geld) vervalsen/valsemunters 
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1p 15 Welke afbeelding laat het ontwerp zien voor het muntstuk van £1 bedacht 
door David Pearce? (alinea 1)  
 

A  

B  

C  

D  
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2p 16 Deelnemers aan de wedstrijd leverden ideeën voor een nieuw muntstuk. 
 Geef voor elke afbeelding aan of het idee wel of niet wordt genoemd in 

alinea 2.  
Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage. 

        

1  

2  

3  

4  

 
1p 17 Waarom wordt er een nieuw muntstuk van £1 ontworpen? (alinea 3) 

De oude munten bleken 
A allergische reacties te veroorzaken. 
B heel duur om te maken. 
C makkelijk te vervalsen. 
 

1p 18 Wat wordt er niet uitgelegd in alinea 4? 
A hoeveel het muntstuk van £1 vroeger waard was 
B waar de naam voor het muntstuk van £1 vandaan komt 
C waar het muntstuk van £1 vroeger van werd gemaakt 
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1p 19 Welke bewering over het muntstuk van £1 is juist volgens alinea 5? 
A Er is een eigen versie voor elk land van het Verenigd Koninkrijk. 
B Het portret van de koningin is altijd hetzelfde gebleven. 
C Voor de achterkant is regelmatig een nieuw ontwerp gemaakt. 
 

1p 20 Welke bewering over de invoering van het nieuwe muntstuk is juist 
volgens alinea 6? 
A Het omwisselen van de oude munten gaat veel geld kosten.  
B Het parkeren zal er veel duurder door worden. 
C Veel muntautomaten zullen aangepast moeten worden. 
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Tekst 9 

 
1p 21 Welk advies aan Maisie wordt niet genoemd in de tekst? 

A haar vrienden aanspreken op hun gedrag 
B het probleem voorleggen aan iemand van de scouting 
C raad vragen via de hulplijn voor kinderen 
 
 

Peer Pressure 
 

 
 
Q: 
I am in the Girl Guides1) and really enjoyed it until recently. My friends 
tease me with my hobby saying, it’s not cool at all. They are nasty to me, 
it just winds me up and I don’t like it. I am seriously considering giving up 
the Guides but mum says I should do what I want to do and not give in to 
pressure from my friends.  
 
Maisie 
 
A: 
It sounds like you are really confused about what to do. I wonder if your 
friends realise how this is making you feel, and what you are prepared to 
give up? You say that you have spoken to your mum, I am wondering if 
you could talk to someone at the Girl Guides about this? Sometimes 
sharing a problem with a person who understands can help. You could 
call ChildLine free to explore more options if you felt this might help on 
0800-1111. 
 

 
 bron: First News 
 
 

noot 1 Girl Guides = scouting 
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Tekst 10 

 

My Life as a Teen Immigrant 
 
For Melissa de la Cruz American high school life 
was nothing like in the movies.  
 

1 The summer before I turned 14, my family and  
I moved from Manilla, in the Philippines, to 
California. We left because my father’s investment 
bank was struggling and also because my parents 
could no longer live with the gap between the lives 
of people like my family, who employed seven 
maids, and the lives of the majority of the 
population, who could barely afford shoes. Our new 
home in San Francisco was so small it could have 
fit inside my parents’ old bedroom. But that was 
beside the point, we would become Americans. 
 

2 In the Philippines we all spoke and read English and worshipped the 
American culture. So I was excited about the move, eager to become one 
of those confident American girls I’d seen in movies.  But I was also 
terrified. At my fancy new high school, mean girls treated me like a freak. 
They couldn’t find the Philippines on the map, and a few asked me if we 
lived in trees. I was shocked and insulted by their stupidity. 
 

3 I tried to be cool and dyed the ends of my hair pink. I quickly learned that 
was against school policy. Miserable, I sneaked through the halls, wishing 
I were invisible. At lunchtime I sat by myself, embarrassed by the 
overdone three-course meals my mom would pack for me. I’d go home 
and beg her for plain turkey sandwiches instead. I didn’t really want to eat 
them. I just wanted to fit in. When we had a school tea my mom brought 
(soggy) homemade cakes … while the other moms dropped off chic boxes 
of Parisian cookies. I felt ashamed. 
 

4 A few months later I met Ally, a girl in my neighbourhood who went to a 
different school. Ally was friendly and curious about me and my family in a 
welcoming way, not as if we were aliens. Ally loved my mom’s fried 
bananas and laughed when I taught her swear words from my own 
language. She felt comfortable in our house, even though we weren’t 
allowed to put our feet on the furniture and I felt at home in hers. With Ally 
I could just listen to music, watch TV and I felt like a regular kid. 
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5 Ally’s acceptance helped me see that we all don’t have to be alike and 
that’s what I needed to find in my adopted homeland. Eventually I made 
friends at school as well. Then, over the years I became class president 
and got a date to go to the prom. All just by being myself. 
 
 bron: seventeen.com  
 

2p 22 Melissa en haar ouders verhuisden van de Filipijnen naar de Verenigde 
Staten.  
 Geef bij elke reden voor de verhuizing aan of die wel of niet wordt 

genoemd in alinea 1.  
Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage. 

1 Het ging minder goed met haar vaders werk. 
2 Haar ouders vonden het verschil tussen arm en rijk te groot in de 

Filipijnen. 
3 Ze wilden graag bij hun familie in de VS gaan wonen. 
4 Ze hoopten in de VS rijk te worden. 
 

2p 23 Hoe voelt Melissa zich volgens alinea 2? 
Geef bij elk gevoel aan of dat wel of niet wordt genoemd.  
Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage. 
1 enthousiast 
2 angstig 
3 beledigd 
4 verdrietig 
 

1p 24 Uit welke zin uit alinea 3 blijkt dat Melissa er graag bij wilde horen? 
A “I quickly learned that was against school policy.” 
B “I sneaked through the halls, wishing I were invisible.” 
C “I just wanted to fit in.” 
 

1p 25 Waarom zat Melissa altijd alleen tijdens de lunchpauze? (alinea 3) 
omdat ze zich schaamde dat 
A haar moeder de lunch voor haar naar school bracht 
B ze koekjes meekreeg in plaats van boterhammen 
C ze uitgebreide maaltijden bij zich had 
 

1p 26 Welke bewering over Ally is juist volgens alinea 4? 
A Ze kwam graag bij Melissa thuis. 
B Ze leerde Melissa rare Engelse woorden. 
C Ze zat op dezelfde school als Melissa. 
 

1p 27 Wat is de belangrijkste boodschap van Melissa in alinea 5? 
A Door jezelf te blijven, word je vanzelf wel geaccepteerd. 
B Het kost weinig moeite om je in een ander land geaccepteerd te 

voelen. 
C Je moet accepteren dat je niet met iedereen bevriend kunt zijn. 

Pagina: 47Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0071-a-18-1-o 20 / 23 lees verder ►►►

Tekst 11 

 
1p 28 Welke bewering over Trackr is onjuist volgens de tekst?  

A Die gebruikt geluidssignalen om verloren spullen terug te vinden. 
B Die kan door meerdere personen gebruikt worden.  
C Die laat je weten hoe ver je van je kwijtgeraakte spullen af bent. 
D Die voorkomt dat je spullen gestolen worden. 
 

Trackr 
 
Do you often forget your wallet? 
Forget where you parked the car? 
Or do you want to prevent your pet 
from escaping? With Trackr you 
can easily track your personal 
belongings. Simply attach it to 
anything you consider important to 
you or easy to lose and link it to your Smartphone (with the Trackr 
application).  
  
But… How does it work? 
Very easy! It will take less than five minutes to put it to work. You simply 
have to pair the device with your mobile phone and download the free 
application which will allow you to locate at all times. Once this is done, 
you simply have to put the device on your key chain, in your wallet or in 
any object you want to locate always. Now you just have to open the 
application on your mobile and you can see on the map the position of 
your device. If you get to lose your keys, simply select ‘find device’ and 
you’ll get the coordinates of the new location. With Trackr you’ll be able to 
locate your device at any time. 
 
Distance Indicator 
Hotter? Colder? The Trackr app displays the distance between you and 
your items – letting you know how far those pesky keys are. 
 
Item Ringer 
With the quick tap of your finger, Trackr can ring your misplaced keys – no 
more hiding under the mail! Finding keys has never been easier. 
 
Phone Finder 
Can’t find your phone? Press your Trackr device’s button to ring your 
phone, even if it’s on silent! We make finding your phone extremely easy. 
 
Family Sharing 
Track and ring the same Trackr bravo from multiple phones. It’s perfect for 
shared items like the remote, shared car keys or the family pet. 
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Crowd GPS 
Lost something? Trackr's item tracking network will help you find it. When 
another Trackr user is within range of your lost item, you will receive a 
GPS update. 
 
Separation Alert 
Forgot your phone again? Custom 2-way separation alert notifies you 
before you leave items behind! 
 
Wallet Thin Design 
Trackr bravo uses beautiful anodized aluminum construction for the wallet 
thin and most durable tracking device. 
 
Alexa Integration 
Lost something? Just ask your Alexa enabled device.  
 
 bron: www.thetrackr.com / http://techiefans.com/europe   
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Tekst 12 

 
1p 29 Waarom voelde Tanya zich ongemakkelijk tijdens haar afspraakje met 

Sean? 
A Hij had afgesproken in een super chic restaurant. 
B Hij had een aantal vrienden meegenomen. 
C Ze droeg schoenen die vreselijk pijn deden. 
D Ze had kleren aan die niet pasten bij de gelegenheid. 
 
 

Dressed to distress  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sean, the coolest lad from school asked me out to a restaurant with his 
friends. I picked out a mini skirt, high heels and giant glittering earrings –  
I was really excited; I was sure he would be impressed by my hot outfit. 
Sadly for me, our date wasn’t at a fancy restaurant but at a fast food place 
– and my date and his friends were in trackies and trainers. Next time I’ll 
check the dress code first! 
 
Tanya, 18, Scotland 
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Tekst 13 

 
1p 30 Wat wordt er verteld over de hond Riley? 

A Hij ging in z’n eentje een bar binnen waar zijn baasje altijd heen ging.  
B Hij ontsnapte uit zijn tuin om in de hondenopvang met zijn vriendjes te 

gaan spelen. 
C Hij werd naar een asiel gebracht door mensen die hem hadden 

gevonden. 
 
 

Riley loves Happy Dog Café Day Care 
 
A lot of dogs don’t seem to like going 
to kennels when their owners are busy 
or on holiday. Riley, from North 
Carolina, appears to be an exception 
to this rule. His owner, Tonia 
Mosteller, left him in her back garden 
when she went off to run errands. The 
naughty dog managed to lift the latch 
on the backyard gate, after earlier 
seeing the dogs from his day care, 
who he usually plays with, walk past. Riley, who is a familiar face at the 
Happy Dog Cafe, gave them all a shock when he turned up without his 
owner.  
 
Ms Mosteller told: “We walk Riley every day, usually through town and 
sometimes we will stop by the day care. Riley knows his way around 
town.” Riley was looked after in the day care centre for free until  
Ms Mosteller could pick him up later. Apparently, he had a great time 
playing with all his friends until he went home. His owners have since put 
a proper lock on the gate. 
 
 
 from: http://www.telegraph.co.uk  
 
 

einde  

Bronvermelding 
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 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

Pagina: 52Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0071-a-18-1-u 2 / 5 lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst  2 

 
 2  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 3 

 
 3 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 4 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 

1 wel genoemd  niet genoemd 

2 wel genoemd  niet genoemd 

3 wel genoemd  niet genoemd 

4 wel genoemd  niet genoemd 

 
 5 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 6 A B C  

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 7 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 

Tekst 6 

 
 8 A B C  

 
 9 A B C  

 
 10 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

 
 11 A B C  

 
 

Tekst 7 

 
 12 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 13  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Tekst 8 

 
 14 A B C  

 
 15 A B C D 

 
 16 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 

1 wel genoemd  niet genoemd 

2 wel genoemd  niet genoemd 

3 wel genoemd  niet genoemd 

4 wel genoemd  niet genoemd 

 
 17 A B C  

 
 18 A B C  

 
 19 A B C 

 
 20 A B C  

 
 

Tekst 9 

 
 21 A B C  

 
 

Tekst 10 

 
 22 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 

1 wel genoemd  niet genoemd 

2 wel genoemd  niet genoemd 

3 wel genoemd  niet genoemd 

4 wel genoemd  niet genoemd 
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 23 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 

1 wel genoemd  niet genoemd 

2 wel genoemd  niet genoemd 

3 wel genoemd  niet genoemd 

4 wel genoemd  niet genoemd 

 
 24 A B C  

 
 25 A B C  

 
 26 A B C  

 
 27 A B C  

 
 

Tekst 11 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 12 

 
 29 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 30 A B C  

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-BB 

2017 
 
 
 

  Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 23 mei

13.30 - 15.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Waarom klom Ricky’s vader op een ladder? 

A Hij dacht dat er een inbreker op het dak zat.  
B Hij had geen sleutel bij zich en de voordeur was op slot.  
C Hij wilde zijn dochter en haar vriendje bespioneren. 
 
 
 

Peeping Tom 
 
My dad is really sweet but he doesn’t trust any of the guys I go out with. 
Whenever I bring a crush home, he always grills them with a whole bunch 
of embarrassing questions. 
 
One night, this guy named Devon came over. He was a total sweetie, but 
my dad kept eying him suspiciously. After Devon survived the initial 
interrogation (“What are your plans with my daughter?” “Do you drink?” 
“Do you smoke?”) we went up to my room to watch TV. Any plans for 
privacy, though, went right out of the window. Literally. 
 
Since I had locked my door, my dad decided to climb up a ladder and 
check in on us from the window of my room! I didn’t know he was there 
until Devon pointed out that he thought a burglar was trying to break in.  
I screamed, which freaked my dad so much, he fell off the ladder and hurt 
his back. I felt bad for getting him injured but at least he learned a lesson. 
Don’t spy when I’m with a guy! 
             Ricky 
 
 Twist
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Tekst 2 

 
1p 2 Waar worden automobilisten voor gewaarschuwd in dit artikel? 

A dat hun zicht op de weg belemmerd kan worden 
B dat ze afgeleid kunnen worden door kinderen op de achterbank  
C dat ze baby’s vaak in een onveilig stoeltje vervoeren 

 
 
 

Baby on board stickers cause one in  
20 accidents 
 
Designed to alert the emergency 
services that a baby or small 
child is in the car in the event of 
an accident and encourage other 
drivers to be more careful around 
them, the stickers are being 
criticised as a distraction in their 
own right. 
In part the problem is because 
they can obscure a driver’s vision through the car’s rear window. The 
findings, based on a survey by Confused.com, led to calls for drivers to 
use the signs with discretion. 
“Motorists need to ensure that their view is not obscured and that they 
have a clear view of the road around them at all times,” said a Department 
for Transport spokesman. There was also an appeal for drivers to 
generally cut the clutter in the cars for safety reasons. 
  
 www.telegraph.co.uk/motoring/news 
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Tekst 3 

 

ME-WOW!      
 

1 An American couple from Portland, in 
the north western state of Oregon, 
had to make an emergency call to 
911 for police assistance when their 
four-year-old male Himalayan pet cat, 
called Lux, started charging at them 
and their dog. The cat, weighing 
about 10kg, first attacked the 
couple’s seven-month-old infant. 
Owner Lee Palmer said the cat 
became aggressive after the baby had pulled his tail. He then tried to get 
the cat off his son by grabbing it by his neck, enraging the cat even more. 
“We’ve found safety in our bedroom, the windows are locked but he won’t 
let us out of the door, so we’re trapped,” Palmer told the emergency 
services dispatcher. The cat’s yowls could be heard on the 911 tape too. 
“Our cat in the rear has gone over the edge. He was trying to attack us. 
He’s very hostile. He’s at our door now, he’s charging us,” he added.  
 

2 The police told the owner to keep the door shut until they would arrive for 
help. A police dog was enlisted to help capture the cat, who will remain 
behind bars until the owners have decided what to do about their pet. The 
baby had suffered a scratch on his forehead from the cat in the past as 
well. Despite Lux’s past record of violent behaviour, the family do not want 
to give him away. 
 
 een bewerking van: www.ibtimes.co.uk 
 

1p 3 Wat was de aanleiding voor het agressieve gedrag van kater Lux?  
(alinea 1) 
A Hij werd aangevallen door een hond. 
B Hij werd aan zijn staart getrokken.  
C Hij werd weggeduwd door zijn baasje. 
 

1p 4 Waar zat de kat toen Lee Palmer 911 belde? (alinea 1) 
A in de slaapkamer 
B voor de deur van de slaapkamer 
C voor het slaapkamerraam 
 

1p 5 Welke bewering over kater Lux is juist volgens alinea 2? 
A Hij had nooit eerder agressief gedrag vertoond. 
B Hij zal een spuitje krijgen van de dierenarts. 
C Hij zit opgesloten tot er een besluit over hem is genomen. 
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Tekst 4 

 
2p 6 Geef bij elk advies aan Jon aan of dat wel of niet wordt genoemd in de 

tekst. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in je uitwerkbijlage. 
1 Bespreek het probleem met je ouders. 
2 Laat ’s nachts een lampje branden. 
3 Haal rustgevende medicijnen bij de dokter. 
4 Kies een andere vakantiebestemming. 
 
 
 

Scared of the Dark … 
 
Question: 
I am due to go camping in the South of France with my best mate and his 
family. We have been friends for years. The trouble is I have all of a 
sudden become afraid of the dark. I feel like the darkness is suffocating 
me and I start to panic.  
I haven’t told my parents as my elder brother would find out and tell 
everyone. How can I cancel the camping trip without losing my best mate?
             
              Jon 
 
Answer: 
It sounds like this is worrying you a lot. Lots of people have fears about 
different things but it is important that this is manageable and not affecting 
the choices you make in your life. I am wondering if you can think of ways 
to cope with your fear of the dark such as listening to relaxing music, or 
having a small night light on. If you feel that your concerns are affecting 
your choices you may want to see your doctor as he would be able to 
offer you some more suggestions. And don’t cancel the trip to France, 
you’ll regret it later! 
 
 First News 
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Tekst 5 

 

That’s Show Biz! 
 Chill out with hot new pop boys EMBLEM3         
 

1 Great to meet you! So who are 
EMBLEM3?  
WESLEY: Well, we started our 
band when we were in middle 
school. I was 11, my brother 
Keaton was nine and our friend 
Drew was 13. We were just 
playing local clubs until last year 
when we went on US X Factor 
and came fourth. We signed with 
Simon Cowell’s label, recorded an 
album and here we are! 
KEATON: We’re a pop group. Some people call us a boy band, but we 
write all our own material and play all our own instruments. Hopefully the 
music speaks for itself.  
So what does EMBLEM3 mean? 
KEATON: We wanted something to represent who we are, and we liked 
the word Emblem because it means icon and there’s three of us! We call 
our fans Emblems, but also like to call them supporters or friends.  
 

2 Tell us about your on stage experiences. 
DREW: One time I wished a guy happy birthday but said his name wrong! 
I was like, “Everybody say happy birthday to Gary, stand up Gary,” and 
nobody stood up. More time passed and still no one got up and then  
I heard someone whisper: “It’s Greg!”. That was very embarrassing.  
KEATON: I forgot the lyrics once; but I just laughed and the other boys 
helped me out. I’ve tripped over on stage plenty of times, but you just roll 
over and get up.  
What about strange fan moments? 
WESLEY: Some girls started fighting when we were performing once. It 
was so bad, we actually had to stop our set and be like, “Stop it! What are 
you guys doing?” 
 

3 Who plays which role in the band? 
KEATON: I am the most grown-up, even though I’m the youngest. I’ve 
always been responsible and a bit bossy. I try to keep the others in check 
but it doesn’t always work.  
WESLEY: Drew’s always messing around. He often goes off topic and 
talks about something totally weird. 
DREW: I go out the most but only get into trouble if I’m caught! I like 
meeting random people and going on adventures. 

Pagina: 62Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0071-a-17-1-o 7 / 24 lees verder ►►►

4 It’s nearly Christmas, are you excited? 
KEATON: I am! I love Christmas! We’re from Washington State but it’s a 
yearly tradition that we go to California and surf.  
WESLEY: I love having the family together to eat a big dinner, it’s such a 
good vibe.  
DREW: I love the parties. Last year the three of us went skinny-dipping in 
the ocean.  
What’s been your fave present? 
DREW: A guitar. I actually smashed it on stage a long time ago, but we 
signed the pieces because we knew one day we’d be famous.  
WESLEY: Me and Keaton got motorcycles from our favourite aunt Sarah.  
 
 Mizz, 2014 
 
 

1p 7 Waarom wil EMBLEM3 een popgroep genoemd worden in plaats van een 
boyband? (alinea 1) 
A omdat ze alle drie volwassen zijn 
B omdat ze hun eigen muziek maken 
C omdat ze maar met z’n drieën zijn 
 

1p 8 Wat beschrijven de leden van EMBLEM3 in alinea 2? 
A dat er wel eens dingen misgaan tijdens hun optredens 
B dat ze regelmatig lastiggevallen worden door fans 
C dat ze vaak door elkaar gehaald worden 
 

2p 9 Geef van elk van de volgende beweringen uit alinea 3 aan over wie deze 
gaat. Kies uit: Drew, Keaton of Wesley. 
Vul de juiste naam in achter het getal in je uitwerkbijlage. Let op, je kunt 
dezelfde naam meerdere keren gebruiken!  
1 doet graag spannende dingen 
2 is gauw afgeleid 
3 gedraagt zich het meest volwassen  
4 zorgt dat iedereen zich netjes gedraagt 
 

2p 10 Geef van elke bewering over de leden van EMBLEM3 aan of die juist of 
onjuist is volgens alinea 4.  
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Ze komen alle drie uit Californië. 
2 Ze gingen een keer zwemmen zonder zwembroek aan. 
3 Drew vraagt fans soms om hun handtekening op zijn gitaar te zetten. 
4 Wesley en Keaton zijn familie van elkaar. 
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Tekst 6 

 
1p 11 Wie van de meisjes heeft ruzie met haar moeder over kleding? 

A Francesca 
B Laura 
C Runyararo 
D Hannah 
E Olivia 
 
 

How to get whatever you want - A guide to 
winning ANY argument 
 
Francesca, 16:  
“Whenever I ask my mum if I can get my bellybutton pierced, we have a 
massive argument. It’s my body, so why can’t I make my own decision?” 
DO THIS: 
Find an approved piercing studio and don’t do it behind her back - it’ll 
cause more arguments than the BB house on eviction night. If she really 
hates piercings, negotiate. Say, “I’ll wait six months. If I still want it done 
then, can we talk again?” 
 
Laura, 15: 
“My mum doesn’t want me to have ’too much’ fun and she treats me like a 
kid. So, if I go shopping and have a sleepover, she’s like, ‘Whoa, that’s 
enough!’ and won’t let me go out again. She’s far too protective.” 
DO THIS: 
Flaunt your maturity. Tell her how you negotiated an extension with your 
teacher for everyone’s Maths coursework - anything to remind her you no 
longer play with dolls. 
 
Runyararo, 15: 
“When I ask my mum for cash, she gives me a lecture about the ‘value of 
money’. Once I was going to a party and she wouldn’t give me £20 for a 
new top. We argued all day and I arrived late at the party a panda-eyed 
grump, wearing a rubbish outfit.” 
DO THIS: 
Open a savings account and put in one tenth of your allowance/wages 
each week. It’ll impress them way more than you screaming your tonsils 
out at them. 
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Hannah, 14: 
“My mum and I argue like kids because she says my outfits are strange.  
I wear unique things, like my customised Converse and she hates them.  
I wish she’d get over it and take a look at her own wardrobe.” 
DO THIS: 
Explain that your outfits are a way of expressing who you are and you 
want her to be proud of that. Hopefully she’ll realise your sloppy 
boyfriendjeans aren’t so bad. 
 
Olivia, 16: 
“The girls I hang out with are genuine and sweet. But because they go to 
gigs, my mum dislikes them. She’s even started trying to stop me going 
out with them. I’m fed up with having a screaming match every time  
I leave the house.” 
DO THIS: 
Invite your friends over for dinner and let the charm offensive begin. It’s 
easier to get permission for nights out if your parents know the people 
you’re going with. 
 
 sugarmagazine.co.uk 
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Tekst 7 

 

Meet photographer Teresa Berg 
 

1 Photographer Teresa Berg replaces a Rottweiler’s 
collar with a bright pink scarf. She picks the perfect 
string of pearls to complement a dachshund’s coat. 
She’s taking glamorous shots of shelter dogs, from 
miniature poodles to Great Danes, in the hopes that her 
spiffed-up subjects will be adopted more quickly. “Most 
photos show dogs in cages, looking dirty and shabby,” 
says Berg. “I consider my work like an antismoking 
campaign. We have to make adopting cool.” 
 

2 When her father wouldn’t allow her a dog of her own as 
a kid, Berg roamed her Minneapolis neighbourhood rounding up homeless dogs 
and hiding them in the family garage. “For a few hours I would imagine they were 
my pets. Unfortunately, as soon as my dad came home from work he would let 
them go,” Berg recalls. Her father did, however, show her how to use a camera. 
Together the pair took pictures and developed them in the darkroom at his office. 
 

3 Over the years, she worked as a real estate agent, but she finally quit in 2006 to 
launch a photography business. Searching the Internet for a dog to adopt, she 
was instantly put off by photos she found online. “It was quite bizarre. They had 
dirty laundry, empty pizza boxes or unmade beds in the background,” she says. 
“Sometimes it was hard to see the dog. I have even seen pictures with dirty 
dishes in them.” 
 

4 Berg finally came across Flash, a 12-year-old, long haired dachshund who was 
living in a Dallas rescue group. She went to pick him up and ended up 
volunteering to take pictures of all 25 of the rescued dogs there for free. The 
photos went up on the website of the rescue group and before long the director 
noticed that adoptions had doubled compared with the previous year. She 
attributed this to the professional photos, so Berg’s work had paid off. “When 
dogs are adopted more quickly, it makes room for others off the streets,” Berg 
says. 
 

5 Berg has developed a few tricks to snap flattering pictures of the dogs: position 
them so that the light falls on their faces, and shoot at eye level. “I spend a lot of 
time lying on my stomach,” she says. “It only needs a little extra to turn a dog’s 
life around. Make sure you move slowly around dogs, as they can get 
enthusiastic and want to play with you. Try to be completely quiet and only 
communicate non-verbally with them - through hand signals. I want to take all the 
shelter dogs home; that’s the hardest part of my work. I have a particular affinity 
for dogs with gray muzzles.”   

 
een bewerking van: www.rd.com/true-stories 
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1p 12 Wat voor honden fotografeert Teresa? (alinea 1) 
A honden die aan een modeshow meedoen 
B honden die een nieuw baasje zoeken 
C honden die in een reclamespotje worden gebruikt 
 

1p 13 Wat vertelt Teresa in de tweede alinea over haar jeugd?  
A Ze deed alsof zwerfhonden haar huisdieren waren.  
B Ze maakte met haar vader foto’s van honden op straat. 
C Ze paste in de garage op de honden van verschillende buren. 
 

2p 14 Wat zag Teresa op de online foto’s van te adopteren honden? 
Geef bij elk plaatje aan of Teresa dit wel of niet zag volgens alinea 3. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in je uitwerkbijlage. 
 

1  

2  

3  

4  
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2p 15 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 4.  
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Het fotograferen van de honden uit het asiel van Dallas was Teresa’s 

eerste opdracht. 
2 Dankzij Teresa’s foto’s werden alle honden uit het asiel van Dallas 

geadopteerd. 
3 Toen Teresa’s foto’s succesvol bleken, kreeg ze van de directeur een 

bonus.   
4 Als er meer honden uit het asiel gehaald worden, zijn er minder 

straathonden. 
 

1p 16 Wat doet Teresa om een goede foto te krijgen (alinea 5)?  
A Ze praat helemaal niet tegen de hond.  
B Ze richt zich vooral op de ogen van de hond. 
C Ze speelt eerst even met de hond. 
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Tekst 8 

 
1p 17 Je ziet dit bericht op de deur van een pub. 

Waarom kun je er niet eten tussen 13 en 19 oktober? 
A Dan is de kok op vakantie. 
B Dan worden er privéfeesten gegeven. 
C Dan wordt de pub verbouwd. 
 
 
 
Due to essential maintenance 
we will not be serving food 
from 
Saturday 13th October 
until 
Friday 19th October 
 
Sorry for any inconvenience 
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Tekst 9 

 

Agatha Parrot and the Floating 
Head 
 
Agatha beschrijft een dinsdagmiddag met haar 
vriendinnen Ivy en Martha. 
 
The Start   
 

1 Last Tuesday me and Ivy went to tea at Martha’s 
house. Martha’s mum works at the Spendless food 
shop and they have a slogan ‘You’ll spend less at 
Spendless’ which is true. Most people go in, take one look around and 
then come out without spending anything at all. That’s because Spendless 
never sells anything you might have heard of, but the good bit is that 
Martha’s mum gets lots of random things to bring home and try out.  
 

2 That night Martha’s mum put three uncooked cheese and tomato pizzas 
on the table, then she opened up all the cupboards and got out the half-
eaten pots and packets she could find. ‘Choose your own toppings’, she 
said. ‘Put on whatever you like!’ Martha’s mum is big and jolly just like 
Martha. Most of the pots had labels with funny writing on them, so the 
only way to tell what was inside was by opening them up and having a 
look. The first one I tried turned out to be marmalade which isn’t too bad 
on a pizza actually. I’d give it 6/10. Ivy found ham with red pepper bits 
(8/10), pineapple (10/10) and black berries in syrup (2/10 but Ivy LOVES 
them because she’s nuts). 
 

3 We put loads of stuff on the pizzas. I made a spider pattern, Martha did a 
rainbow and Ivy did a face with lots of mad hair made from spaggetty. (Or 
is it spaggeti? Spaghety? Spahgetti … oh you know what  
I mean, it’s that long stringy stuff you can eat with bollonays sauce. 
Bolonaiz. Bollonnaze … OH FORGET IT.) She said it was supposed to be 
me because my hair is a bit impossible like my mum’s is. At least it’s 
better than having hair like my dad because he’s bald as a light bulb. Ha 
Ha! 
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4 We’d just about finished loading up the pizzas when Martha opened a jar 
of yellowy-pink stuff which smelt like James’ football socks (0/10). 
‘No way am I having THAT!’ said Ivy. 
‘Coward,’ said Martha. 
‘Then I dare you to put it on YOUR pizza,’ said Ivy. 
That got Martha thinking. ‘I’ve already got pineapple, beetroot, garlic 
sauce, dried banana, olives and raspberry jam. Anything else might ruin 
the taste.’ 
I had a look at the label on the jar. The only bit I could understand was the 
‘best before’ date and it was ages away, so whatever it was should have 
been safe enough. 
 

5 Ivy gave Martha a poke in the ribs. ‘Go on Martha, I dare you to eat all 
that for a million billion pounds.’ Ha! Martha would eat her own head for 
20p. So for a million billion pounds she slopped the whole jar of yellow-
pink stuff all over her pizza (oh boy did it STINK or what?), and then her 
mum came in and shoved all the pizzas in the oven. (…) 
 

6 Soon the pizzas were out of the oven and being chopped up and then Ivy 
was owing Martha a million billion pounds because Martha had eaten the 
lot. Then Martha’s mum came in and saw the strange jar was empty. 
‘Aha!’ she said, sounding a bit surprised. ‘I see you’ve finished off that 
octopus paste.’  
‘Octopus paste?’ gasped Martha. 
Ivy started giggling and doing a strange underwater dance round the 
kitchen. ‘Whoa! Does that mean Martha might grow eight arms?’ 
Gosh, what a thought. Argh! Mind you, if Martha really did get eight arms, 
she’d be scarier than mummies, vampires and zombies all put together! 
AWESOME! 
 

from the book: Agatha Parrot and the Floating Head by Kjartan Poskitt 
 

 
2p 18 Geef bij elke bewering over de winkel, waar Martha’s moeder werkt, aan 

of die juist of onjuist is volgens alinea 1. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 De producten zijn er erg duur.  
2 Er wordt daar heel weinig verkocht.  
3 Er zijn veel onbekende artikelen te koop.  
4 Spullen zijn er vaak over de datum.  
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2p 19 De meisjes gaan hun pizza’s versieren. 
 Geef bij elk ingrediënt aan of dat wel of niet wordt genoemd in  

alinea 2. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in je uitwerkbijlage.  
 

1 

2 

3 

4 
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1p 20 De meisjes maken mooi versierde pizza’s. 
Welke pizza lijkt op een pizza die door de meiden werd gemaakt?  
(alinea 3) 
 

A  

B  

C  

 
1p 21 Waarom wilde Martha het geel-roze spul niet op haar pizza doen?  

(alinea 4) 
A omdat de uiterste houdbaarheidsdatum ervan voorbij was 
B omdat het de smaak van haar pizza zou kunnen verpesten 
C omdat het er vies uitzag toen ze het potje opende 
 

1p 22 Waarom deed Martha het geel-roze spul toch op haar pizza? (alinea 5) 
A omdat ze de kleur wel mooi vond staan 
B omdat ze een weddenschap had met Ivy 
C omdat ze toch nieuwsgierig was naar de smaak 
 

1p 23 Waarom deed Ivy een dansje door de keuken? (alinea 6) 
A omdat ze begreep dat Martha iets vreemds had gegeten 
B omdat ze een vampier probeerde na te doen 
C omdat ze veel geld gewonnen had 
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Tekst 10 

 
1p 24 Wat overkwam Josie tijdens de les? 

Ze brak per ongeluk 
A een cadeautje van haar beste vriendin. 
B een dierbaar souvenir van een docent. 
C een voorwerp waarover een leerling een spreekbeurt hield. 
 
 
 

From Paris with Love  
 
My homeroom teacher, Ms Cerulo, had just returned from vacation in 
Paris and brought back a mini glass Eiffel Tower for show-and-tell. She 
told us how much the special gift meant to her as we passed the delicate 
piece around. But when my best friend went to hand it back to me, it 
slipped out of my hands and I dropped it! Ms Cerulo shrieked and the 
glass shattered all over the floor. I felt terrible!  
             Josie, 11 
  
 Twist, 2014 
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Tekst 11 

 

Going Green 
  

 
 
 
 

1 Julie Cameron explains… 
When I told my mother I was going to be a vegetarian, she didn’t try to 
make me change my mind, she simply said: “Fine, but I’m not making two 
dinners.” She thought it was just a phase, something that I would grow out 
of. After all, who can live their entire life without eating a hamburger, a 
hotdog, or the traditional turkey at Thanksgiving? It turns out that lots of 
people can. 
 

2 You have to know that two of my uncles are butchers and they keep much 
of my family in discount meat. For me to run into my parents’ kitchen and 
inform my mother that I would no longer eat the family steaks was, well, 
unexpected to say the least. 
 

3 Many times people have asked me WHY? Why, well there are lots of 
reasons. I was never much of a steak fan, loved animals and when I was 
little I had a friend who lived on a dairy farm. If you have ever given a cow 
its own name, you will understand how difficult it is to sit down to a 
hamburger. 
 

4 I feel happy to be a vegetarian in a time when there are so many meat 
alternatives. If you are thinking about becoming a vegetarian it’s important 
to eat healthy food. I eat beans and rice or other grains to make sure my 
nutrition is balanced. And my friends and family appreciate that I don’t try 
to force my food choices on them! 
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1p 25 Hoe reageerde haar moeder toen Julie vegetariër wilde worden?  
(alinea 1)  
A Ze geloofde dat Julie het toch niet vol zou kunnen houden.  
B Ze reageerde heel enthousiast op Julie’s plan. 
C Ze vond het geen probleem om apart voor Julie te moeten koken. 
 

1p 26 Waarom is het bijzonder dat juist Julie vegetariër wil worden? (alinea 2) 
Het is bijzonder omdat … 
Vul de zin aan in je uitwerkbijlage. 
 

1p 27 Welke bewering over Julie is niet waar volgens alinea 3? 
A Ze houdt veel van dieren. 
B Ze was niet zo dol op vlees. 
C Ze woonde als kind op een boerderij.  
 

1p 28 Waarom hebben Julie’s familie en vrienden er geen problemen mee dat 
ze geen vlees eet? (alinea 4) 
Ze zijn blij dat Julie 
A ervoor zorgt dat ze andere gezonde dingen eet. 
B gelukkig is met haar keuze. 
C niet zeurt dat zij ook vegetariër moeten worden.  
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Tekst 12 

 

Meet Fernie, the dog who’s learned to read 
 

 
 

1 Head teacher Nik Gardner brought Fernie, his own labrador, to Winford 
Primary School in Somerset when he was five months old as part of a 
national scheme called Dogs Helping Kids. Research has shown dogs can 
have a positive impact on children’s literacy, behaviour and self-esteem. 
He said: “We find Fernie has a very positive effect on children’s learning. 
He’s also on hand for children who might feel nervous or anxious. A few 
minutes of cuddles really cheers them up.” 
 

2 After two years at primary school, the Labrador has learned to read 
himself. He can now respond to written commands to sit, lie down, roll 
over and spin around. Fernie’s impressive reading skills have seen him 
rise to the top of the class. He is so advanced that he even helps out 
classmates learning new words. Brought in to encourage the children to 
enjoy reading by snuggling up with them at story time, Nik Gardner thinks 
Fernie is clever enough to learn another 20 instructions, written on 
identical cards. “Training Fernie to recognise words was surprisingly 
simple,” he said.  
 

3 However, leading dog expert Stan Rawlinson is sceptical about Fernie’s 
reading skills. “We tend to look at an animal and think it does the same as 
we do,” he said. “But it’s totally impossible for an animal to read the 
spoken word. But they can look at a pattern. If there is a trigger, the 
picture can get the dog to do what it has learned. I never cease to be 
amazed by what dogs are capable of.”  
 
 een bewerking van: dailymail.co.uk 
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1p 29 Waarom neemt meester Nik Gardner zijn hond Fernie mee naar school? 
(alinea 1) 
Omdat zijn hond 
A een goede invloed heeft op het leren van kinderen. 
B nog moet wennen aan jonge kinderen. 
C te jong is om de hele dag alleen thuis te zijn. 
 

1p 30 Welk commando kan de hond Fernie nu na twee jaar lezen? (alinea 2) 
 

A  

 

B  

 

C  

 
 

1p 31 Wat beweert hondenexpert Stan Rawlinson in alinea 3? 
A Honden kunnen alleen dingen leren die hen worden voorgedaan. 
B Honden kunnen allerlei dingen leren, dus ook lezen. 
C Honden kunnen niet lezen, alleen woorden herkennen aan de vorm. 
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Tekst 13 

 
2p 32 Geef van elk van de volgende beweringen aan of die juist of onjuist is 

volgens de tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Michael vroeg zijn vriendin ten huwelijk vanaf Morro Rock. 
2 Michael zette zijn gefilmde redding op Facebook.  
3 Michael moet de kosten van zijn redding zelf betalen.  
4 Alleen ervaren bergbeklimmers mogen Morro Rock beklimmen.  
 
 
 

Romantic cliffside proposal 
 
On a Thursday morning in April 
Michael Banks (27) from Fresno 
got stuck on Morro Rock in 
California. He climbed up Morro 
Rock, a 576ft landmark, 
FaceTimed his girlfriend and 
asked her to marry him. The 
good news is that she said ‘yes’. 
And the bad news… Banks was 
arrested by California state park 
police for climbing Morro Rock, which is a violation of the law, city 
manager Sam Taylor said. The video of the rescue posted by the city of 
Morro Bay on its Facebook page went viral. But while internet viewers 
were charmed by the cliff proposal, city officials were not.  
 
On the video was a stern message: “The gentleman will be fined for the 
helicopter ride and other related costs. We are glad all involved are OK, 
and appreciate the hard work of our rescuers. Climbing Morro Rock is 
illegal and dangerous. We hope folks will choose to view it from below, 
saving themselves and us time and money and protecting everyone’s 
safety.” 
 
Taylor said climbers are rescued from the rock several times a year, 
although few incidents get so much attention 
 
 een bewerking van: www.theguardian.com 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
 
 
.
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Tekst 14 

 
1p 33 Waarom wordt het speelgoedautootje de Bug Racer ‘worst toy idea ever’ 

genoemd?  
Omdat dit speelgoed 
A gemaakt is van milieuvervuilend materiaal. 
B gevaarlijk is voor jonge kinderen. 
C ontzettend dieronvriendelijk is. 
 
 
 

      BUG RACER 
 
A toy company has been accused of 
cruelty for selling a car driven by 
caged insects. Medium to large 
crickets have to be purchased 
separately for the best vehicle 
operation. Bug Racer was 
condemned as the ‘worst toy idea 
ever’ because of the way it treats its 
crickets. Their nocturnal habits will 
be disturbed as children as young 
as six urge them into touching 
sensors in their plastic ‘living 
modules’ to steer the car.  
The toy was developed by Toy Box, 
part of Barbie-maker Mattel and 
costs $20 in the US. The instructions say that up to five insects can be 
crammed into the module, which slides into the top of the car. 
 
It is not clear whether Mattel will sell the Bug Racer in the UK, although it 
can be imported. Toy Box executive vice president Susie Lecker told the 
gadget was humane, adding “We haven’t lost a cricket behind the wheel 
yet.” 
The website www.bugracercar.com also explains the proper care for 
crickets which generally have a lifespan of a few weeks. 
 
 
 een bewerking van: www.bugracercar.com 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C  

 
 

Tekst  2 

 
 2 A B C  

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C  

 
 4 A B C  

 
 5 A B C  

 
 

Tekst 4 

 
 6 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel / niet 

2 wel / niet 

3 wel / niet 

4 wel / niet 

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 7 A B C  

 
 8 A B C  

 
 9 1  ...............................................................................................................  

 
  2  ...............................................................................................................  

 
  3  ...............................................................................................................  

 
  4  ...............................................................................................................  

 
 10 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist / onjuist 

2 juist / onjuist 

3 juist / onjuist 

4 juist / onjuist 

 
 

Tekst 6 

 
 11 A B C D E 

 
 

Tekst 7 

 
 12 A B C  

 
 13 A B C  

 
 14 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel / niet 

2 wel / niet 

3 wel / niet 

4 wel / niet 
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 15 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist / onjuist 

2 juist / onjuist 

3 juist / onjuist 

4 juist / onjuist 

 
 16 A B C  

 
 

Tekst 8 

 
 17 A B C  

 
 

Tekst 9 

 
 18 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist / onjuist 

2 juist / onjuist 

3 juist / onjuist 

4 juist / onjuist 

 
 19 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel / niet 

2 wel / niet 

3 wel / niet 

4 wel / niet 

 
 20 A B C  

 
 21 A B C  

 
 22 A B C  

 
 23 A B C  

 
 

Tekst 10 

 
 24 A B C  
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Tekst 11 

 
 25 A B C  

 
 26 Het is bijzonder omdat  ..............................................................................  

 
   ..................................................................................................................  

 
 27 A B C  

 
 28 A B C  

 
 

Tekst 12 

 
 29 A B C  

 
 30 A B C  

 
 31 A B C  

 
 

Tekst 13 

 
 32 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist / onjuist 

2 juist / onjuist 

3 juist / onjuist 

4 juist / onjuist 

 
 

Tekst 14 

 
 33 A B C  

 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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BB-0071-a-16-1-o

Examen VMBO-BB 

2016 
 
 
 

Engels CSE BB 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 20 mei

13.30 - 15.00 uur

Achter dit examen is een erratum opgenomen.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Je leest tips over uitgerust wakker worden. 

Welke tip wordt in de tekst genoemd? 
A Doe ’s avonds voor het slapen gaan wat gymnastiek. 
B Gebruik ’s ochtends de snooze-knop op je wekker. 
C Leg je kleren de avond van tevoren al klaar. 
D Zorg dat je gordijnen géén licht doorlaten. 
 
 

Wakey Wakey 
 
Finding it a struggle to leave your cosy bed behind 
and get yourself up in the mornings? Dr Guy 
Meadows from thesleepschool.org has these top 
tips to help you face the morning without the 
snoring… 
 
Get a good night’s sleep 
“Waking up is easier if you are rested. Make sure you have a wind-down 
for 30 minutes before bed and get enough sleep at the right time.” 
 
Avoid the snooze 
“Continually hitting the snooze button causes you to have broken light 
sleep, leaving you more tired than if you’d carried on sleeping.” 
 
Wake up with the light 
“Light tells the brain to start producing the waking hormone cortisol, so try 
putting a light on a timer or using a light clock to wake.” 
 
Have a wind-up routine 
“As you wake, open the curtains or turn on the lights. Make mornings less 
of a battle by preparing your outfit and breakfast the night before.” 
 
 Bliss, 2014 
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Tekst 2 

 
1p 2 Waarvoor schaamde Sophie zich tijdens het winkelen?  

A Ze liep een jongen omver die een schaal cupcakes vasthield. 
B Ze pakte een cupcake zonder ervoor te betalen. 
C Ze stootte een doos met cupcakes om. 
 
 
            

Cupcake cringe 
 
Me and my family were out shopping when I saw 
a guy holding a tray of cupcakes. Thinking they 
were free, I grabbed one and walked off. Turns 
out they were selling them for charity! I had to go 
back and pay for it. 
I was so embarrassed! That’s the last time I take 
something without checking if it’s free… 
 
Sophie, by email 
 
 
 Bliss, 2014 
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Tekst 3 

 

Lost & Found   
 

1 Houston Bush Intercontinental Airport is 
the fifth largest airport in the nation. 
More than 40 million passengers flew 
out of Houston last year. One of them 
was Tom Wagner who was flying from 
Louisiana to see his sister in California. “We had to change planes in 
Houston, Texas,” Wagner said, “I just took my hat off and I had a nap. 
When I woke up the lights were out. I was like, ‘what's going on?’ I had 
been fast asleep in a window seat near the back of the airplane.” 
Somehow, the crew and passengers had deplaned, and no one noticed 
Tom was still on board. 
 

2  He woke up to a cold and pitch-black cabin and the aircraft doors were 
locked shut. He then made a frantic call to his girlfriend, who thought he 
was joking. “Debbie, I'm locked on the plane, I'm telling you the truth; you 
better go somewhere and get me off this plane.” At the same time his 
sister called the airline when he didn’t arrive. After more than half an hour, 
workers came aboard and were stunned to find the lone passenger.  
 

3  United Express is investigating how this could have happened. “They 
obviously didn't sweep the plane,” Wagner said. “I wonder, who shut the 
door?” The airline however, said there had been a post-flight walk-through 
that was done, but the company couldn't explain how they had missed 
Wagner. “If an individual is going to be missed, what about a package or a 
backpack or a piece of luggage that could pose a threat to the aircraft on 
the next flight? What if I had a medical condition or something? What if  
I had a heart attack and I was dead? You just shut the plane and leave 
someone on there? That’s the way I look at it,” Wagner said. 
 

4  Wagner told us he missed his connecting flight, but United Express got 
him to his destination in California. They did not refund his ticket, but they 
did put him up in a hotel room and gave him a $250 voucher for the extra 
costs he had to make. A spokesman said they sincerely apologize for the 
inconvenience this caused the passenger. 
 
 bewerking van: abc13.com 
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1p 3 Wat gebeurde er toen Tom Wagner van Louisiana naar California vloog? 
(alinea 1) 
A De passagiers klaagden over zijn gesnurk. 
B Het vliegtuig moest onverwacht een tussenlanding maken. 
C Hij sliep waardoor hij zijn overstap miste. 
 

1p 4 Aan wie vroeg Tom hulp om zijn probleem op te lossen? (alinea 2) 
A aan de vliegmaatschappij 
B aan zijn vriendin 
C aan zijn zus 
 

1p 5 Wat beweert de luchtvaartmaatschappij? (alinea 3) 
A dat Tom niet had mogen meevliegen omdat hij hartpatiënt is  
B dat Tom niet op de passagierslijst stond geregistreerd 
C dat Tom niet was ontdekt bij een controle na de landing 
 

1p 6 Hoe heeft de vliegmaatschappij de zaak afgehandeld? (alinea 4) 
Tom kreeg een 
A boete voor het veroorzaken van een vertraging.  
B gratis vliegreis naar Californië aangeboden. 
C overnachting en een onkostenvergoeding. 
 

Pagina: 90Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0071-a-16-1-o 6 / 6 lees verder ►►►

Tekst 4 

 
1p 7 Wat houdt de shopaholic challenge voor Lucy onder andere in? 

A Ze heeft twee weken de tijd om tien kledingstukken weg te geven.  
B Ze mag twee weken geen nieuwe kleren kopen. 
C Ze moet twee weken elke dag hetzelfde dragen als haar vriendin. 
 

1p 8 Wat heeft Lucy van de shopaholic challenge geleerd? 
Ze heeft geleerd hoe ze 
A haar kleren goed kan combineren. 
B zelf haar kleren kan wassen. 
C zuiniger kan zijn op haar kleren. 
 
  

The shopaholic challenge 
 
We challenged one reader to stop shopping and 
only wear a capsule wardrobe1).  
Here’s what happened… 
 
Ever tried to give up shopping? Probably not, 
because it’s amazing, makes you happier than 
dancing to One Direction (just about) and means 
you get cool new stuff. But all good things should come in moderation 
(except maybe dancing like a loon to Best Song Ever), which is why we 
challenged Bliss reader and shopaholic Lucy, 15, to stop the spending for 
two weeks. Plus we reduced her wardrobe to 10 items that she had to 
wear multiple ways until the challenge was over. So did she do it? 
 
The verdict 
“Although at first I was excited about the challenge, I soon got bored of 
wearing the same clothes all the time and not having the right clothes for 
certain situations. Giving up shopping was hard - I missed a lot of 
opportunities to hang out with my mates. But now the challenge is over,  
I do appreciate the clothes I have more, and how easy it is to change an 
outfit a bit. I also appreciate my mum more - I could tell she didn’t enjoy 
doing all that washing for me! Overall I enjoyed the challenge, and I’ve 
even saved some money by not shopping all the time, so I can go and buy 
a pair of boots I’ve had my eyes on. Bluewater Shopping centre, here  
I come…” 

   
 
Bliss, 2014  

 

noot 1 precies op elkaar afgestemde garderobe 
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Tekst 5 

 
1p 9 Wat gebeurde er met een meisje in de Engelse plaats Dover? 

A Ze kwam vast te zitten in een put toen ze haar mobieltje wilde pakken.  
B Ze veroorzaakte wateroverlast toen haar mobieltje in de wc viel. 
C Ze viel in het riool omdat er een putdeksel verdwenen was. 
 
 

Drain in Dover 
 
Last week 16-year-old Ella Birchenough 
from Dover, Kent, had a scary 
experience. She explained: “I was 
talking to somebody and I went to put 
my phone into my pocket but it fell down 
the drain. I thought to myself, ‘I’m not 
leaving this’ and I squeezed down the 
hole to get it back.” 
At one point Ella managed to inch 
herself out but promptly fell back in 
before becoming completely stuck. She 
was quite relaxed and saw the funny side of it. “The drain was no more 
than a foot-and-a-half both ways. When the fire rescuers had pulled me 
out, I dashed home and jumped into the bath. I think it was just water but  
I wasn't taking any chances.” Ella's efforts proved to be useless, because 
the phone turned out to be broken. 
 
 telegraph.co.uk 
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Tekst 6 

 

The Middle School/Max Security Prison 
 
Uit het boek: ‘MIDDLE SCHOOL the Worst Years of my Life’ geschreven 
door James Patterson, waarin Rafe Khatchedorian zijn belevenissen 
vertelt.  
 
Rafe: 

1  Okay, so imagine the 
day your great-great-
grandmother was born. 
Got it? Now go back 
another hundred years or 
so. And then another 
hundred. That’s about 
when they built Hills 
Village Middle School.  
Of course, I think it was a prison for Pilgrims back then, but not too much 
has changed. Now it’s a prison for sixth, seventh, and eighth graders. 

2  I’ve seen enough movies that I know when you first get to prison, you 
basically have two choices: (1) pound the living daylights out of someone 
so that everyone else will think you are insane and stay out of your way, 
or (2) keep your head down, try to blend in, and don’t get on anyone’s bad 
side.  

3  You’ve already seen what I look like, so you can probably guess which 
one I chose. As soon as I got to homeroom, I went straight to the back 
row and sat as far from the teacher’s desk as possible. There was just 
one problem with that plan, and his name was Miller. Miller the Killer, to 
be exact. It’s impossible to stay off this kid’s bad side, because it is the 
only one he’s got. But I didn’t know any of that yet. “Sitting in the back, 
huh?” he said. “Yeah,” I told him. “Are you one of those troublemakers or 
something?” he said. I just shrugged. “I don’t know. Not really.” “Cause 
this is where all the juvies sit,” he said, and took a step closer. “In fact, 
you’re in my seat.” “I don’t see your name on it,” I told him, and I was just 
starting to think maybe that was the wrong thing to say when Miller put 
one of his XXXL paws around my neck and started lifting me like a 
hundred-pound dumbell. I usually like to keep my head attached to my 
body, so I went ahead and stood up like he wanted me to. 

4  “Let’s try that again,” he said. “This is my seat. Understand?”  
 I understood all right. I’d been in sixth grade for about four and a half 

minutes, and I already had a fluorescent orange target on my back. So 
much for blending in. And don’t get me wrong. I’m not a total wimp. I 
decided to move to some other part of the room. Like maybe somewhere 
a little less harzardous to my health. 
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1p 10 Welke bewering over de ‘Hills Village Middle School’ is juist? (alinea 1) 
A Daar heeft Rafes oma ook op gezeten. 
B Dat is een heel oud gebouw. 
C Deze staat naast een gevangenis. 
 

2p 11 In alinea 2 beschrijft Rafe hoe je je kunt gedragen als je de gevangenis in 
gaat. 
 Geef bij elk ‘gedrag’ aan of Rafe dat wel of niet noemt. 

Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in je uitwerkbijlage. 
1 meteen klappen uitdelen 
2 doen of alles een grap is 
3 slijmen met de bewakers 
4 zorgen dat je niet opvalt 
 

1p 12 Hoe gedroeg Rafe zich op zijn nieuwe school? (alinea’s 2 en 3) 
A agressief 
B onopvallend 
C populair 
 

1p 13 ‘But I didn’t know any of that yet.’ (alinea 3)  
Wat wist Rafe nog niet? 
A dat iedereen een vaste plaats had in de klas 
B dat Miller een heel vervelende jongen was 
C dat Miller niet naast hem wilde zitten 
 

1p 14 ‘I already had a fluorescent orange target on my back’ (alinea 4) 
Wat bedoelt Rafe met deze uitdrukking? 
A Hij had de verkeerde kleren aangetrokken die dag. 
B Hij was nu al het mikpunt van pesterijen. 
C Hij weet nu dat hij het leuk gaat vinden dit jaar. 
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Tekst 7 

 

A wet fishing trip  
Some people are a bit too attached to their smartphone… 

 
1  A 16-year-old boy from Cologne in Germany 

was on a fishing trip with a group of friends when 
he accidentally dropped his smartphone over the 
side of the boat. The angling club refused to let 
him use his diving suit to get back the device so 
the boy took matters into his own hands. He 
decided to drain the entire pond to find the 
cellphone. “I knew it was probably dead but  
I wanted to get the data card back with the numbers, pictures and videos of 
my mates.” 

2  When it was dark he came sneaking back, armed with two powerful pumps 
and two hoses. “I thought the pumps would drain enough of the water from the 
pond,” he told his local paper. The youngster thought that if he directed the 
water into the toilet of the angling club he might get away with his plan - but 
he failed to notice that the toilet wasn’t attached to a sewage system. When 
the owner, who lived in the neighbourhood, saw the flooded car park he called 
the police. 

3  The boy was ordered to pay for the damage to the toilet, the clean-up 
operation and the water to refill the pond. And though he didn’t recover his 
phone, he didn’t regret what he’d tried to do. “It almost worked,” he insisted. 

 
 metro.co.uk 
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1p 15 Waarom wilde een 16-jarige Duitse jongen een telefoon uit een vijver 
halen? (alinea 1)  
A om hem te laten repareren 
B om hem terug te geven aan één van zijn vrienden 
C om het geheugenkaartje eruit te halen 
 

1p 16 Welke andere omschrijving wordt gebruikt voor ‘smartphone’ of 
‘cellphone’ in alinea 1?  
Schrijf dat woord op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 17 Wat ging er mis met het plan van de jongen? (alinea 2) 
A Buurtbewoners die hem bezig zagen, waarschuwden de politie. 
B De pompen die hij gebruikte, waren niet krachtig genoeg. 
C Hij loosde het water op een wc die niet op het riool was aangesloten. 
 

1p 18 Welke bewering over de jongen is juist volgens alinea 3? 
A Hij heeft de telefoon teruggevonden. 
B Hij heeft spijt van zijn daad. 
C Hij moet alle schade vergoeden. 
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Tekst 8 

 
2p 19 Je leest een artikel met suggesties om het suikergebruik te verminderen. 

 Geef bij elke suggestie aan of deze wel of niet genoemd wordt in de 
tekst. 

 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage.  
1 voorlichting geven over gezond eten voor kinderen 
2 gezonde voeding goedkoper maken 
3 op kinderen gerichte reclame voor ongezonde producten verbieden 
4 invoeren van belasting op producten met suiker 
 
 

Should sugary food cost more? 
 
A campaign group has called on the UK government 
to introduce a ‘sugar tax’ to help challenge obesity in 
children. One in five 10 to 11-year-olds in the UK is 
now obese. If the changes are taken on, sugary 
foods and drinks would cost more money. 
 
Action on Sugar has created a seven-point plan to discourage children 
from having foods and soft drinks with high levels of added sugar. 
 
The seven suggestions are:  
 Reduce added sugars in food by 40% by 2020 
 Ban all forms of advertising of unhealthy foods to children 
 Ban junk food sports sponsorships 
 Reduce fat by 15% in processed foods by 2020 
 Make sweetened soft drinks less available  
 Reduce portion sizes 
 Introduce a sugar tax to encourage people to eat more healthy food 
 
The government has said it will consider the suggestions and we asked 
you what you think. 
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1p 20 Een aantal mensen geeft commentaar op de suggesties van Action on 
Sugar. 
Wie denkt dat de voorgestelde maatregelen zullen helpen? 
A Aggy 
B Ben 
C Daniel 
D Matt 
E Olivia 
 
 
Should sugary food cost more? 
 
Comments: 
 
If people want to become overweight that is their decision. These 
suggestions will make no difference. People will still buy sugary food and 
only struggle even more with money. It also means that having a treat 
once in a while will become more expensive. 
Aggy, London, England 
 
We all deserve a treat now and then and sweets are already expensive. 
The trouble is fruit, vegetables and healthy drinks cost too much, so some 
people have to buy unhealthy food because they can’t afford fruit and 
vegetables. 
Ben, Bath, England 
 
I don’t think it would make any difference if the tax was brought in as 
many people would be prepared to pay 40p more. If you love sugary 
drinks or food, you will buy it all the same! 
Daniel, Newbury, England 
 
Sugary food should cost more because when it is cheap, people are 
buying it all the time. If it costs more and healthy food costs less, people 
will change their spending habits. I think that making sugary food more 
expensive is an excellent idea. 
Matt, London, England 
 
I don’t think there should be a sugar tax because there is already enough 
VAT and tax placed on food and drinks. Fresh fruits and healthy foods 
and drinks also contain sugar, so they would have to be taxed too. As well 
as that, it won’t make much difference because people will just take more 
money and buy the same items, just for a bit more money. 
Olivia, Glasgow, Scotland 
 
 bbc.co.uk/newsround 
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Tekst 9 

 
1p 21 Welke bewering over Canterbury Cathedral is waar? 

A Er vindt daar een wedstrijd tussen schoolkoren plaats. 
B Koren nemen daar vaak hun cd’s op. 
C Voor het eerst treedt daar een meisjeskoor op. 
 
 

Canterbury Choirs 
    
One of Britain’s oldest cathedrals will 
put an end to more than a thousand 
years of tradition, when an all-girl-choir 
is going to perform. Canterbury 
Cathedral has had various forms of 
sung worship since it was founded 
towards the end of the Dark Ages, 
back in the sixth century. But the 
singers have always been male. 
All that will change when the voices of 
16 schoolgirls will rise towards the 
cathedral’s high ceiling on Saturday. 
The girls, aged between 12 and 16, 
were chosen after rigorous auditions 
led by choirmaster David Newsholme. He said: “They’ve had only three 
rehearsals so far, but they have made wonderful progress and are coming 
together as a team.”   
    
 telegraph.co.uk 
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Tekst 10 

 
1p 22 Wat krijg je als je een abonnement neemt op het tijdschrift Bliss? 

A een gratis schoonheidsbehandeling 
B kortingsbonnen voor make-up  
C verschillende schoonheidsproducten 
 
 

New Cosmetics 
 
Bored with your beauty products? Then we’ve got an awesome offer for 
you. When you subscribe to Bliss, you’ll get a huge bunch of goodies from 
NYC absolutely free! 
Show-stopping eyes can be yours thanks to the pigment-packed Quattro 
Eyeshadow Palette, High Definition Liquid Eyeliner and Big Bold Curl 
Mascara. Perfect your pout with Liquid Lipshine, Expert Last Lip Color and 
Smooth Proof 16H Lipstain. Finally, paint your pinkies with new York 
Color Minute Nail Polish and sweep on a little glow from the Big Bold 
Bronzer and you’re done. Wow! All this, plus your favourite magazine - 
packed with posters, real-life stories, style gossip, celebrity interviews and 
more - delivered to your door every month with a gift! 
 
 Bliss, 2013 
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Tekst 11 

MESSAGE IN A BOTTLE 

1  A Russian fisherman, Pavel Ivanov, found a 
really special bottle last month. It was thrown into 
the sea in Germany 101 years ago and Ivanov 
pulled this beer bottle filled with a scribbled 
message out of the Baltic sea. It is believed to be 
the world's oldest. "This is certainly the first time 
such an old message in a bottle was found, 
particularly with the bottle intact," he said. 
Guinness World Records previously identified the 
oldest message in a bottle as dating from 1914. 
This other bottle spent nearly 98 years at sea 
before being fished from the water. 

2  Researchers were set to work to identify the 
author. They found out, based on the address, that it was 20-year-old 
Richard Platz who had thrown the bottle into the Baltic sea while on a hike 
with a group of friends in 1913. A handwriting comparison with letters 
written by Platz later in life confirmed that he was ‘without a doubt’ the 
author. 

3  A researcher then located his 62-year-old granddaughter Angela, who 
lives in Berlin. She never knew Platz, her mother's father, who died in 
1946 at the age of 54. "It was almost unbelievable," Angela said. She was 
able to hold the brown bottle in her hands at the Hamburg museum last 
week. Inside was a message asking the finder to return it to the writer's 
home address in Berlin. "That was a pretty moving moment," Angela said. 
"Tears rolled down my cheeks." 

4  Angela told local newspapers that the surprise discovery has inspired 
her to look through family photo books to learn more about her 
grandfather, a baker who liked to read. The discovery will be on display at 
the museum until 1 May, after which experts will be set to work trying to 
read the rest of the message. Unfortunately, much of the ink on the 
message has disappeared as it has been wet. 

The Guardian.com 
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1p 23 Waarom wordt er in dit krantenartikel over een fles geschreven? (alinea 1) 
A omdat die aan de buitenkant gegraveerd is met een bijzondere tekst 
B omdat die het oudste briefje bevat dat ooit in een fles gevonden is 
C omdat die in het Guinness World Records boek wordt beschreven 

1p 24 Wie is Richard Platz volgens alinea 2? 
Hij is degene die de fles 
A in het water gooide. 
B gevonden heeft. 
C onderzocht. 

2p 25 Geef bij elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 3. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage.  
1 Angela werd door een onderzoeker opgespoord. 
2 De fles was zo vies dat Angela hem bijna niet durfde vast te houden. 
3 Richard Platz woonde in Berlijn. 
4 Angela was erg ontroerd toen ze haar opa in het museum ontmoette. 

1p 26 De tekst uit de fles is bijna niet te lezen. (alinea 4) 
 Hoe is dat gekomen?  

Geef antwoord in het Nederlands. 
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Tekst 12 

Harmless… or Not? 

Naomi, 14: 

1 “Waiting to get home again after a boat trip with the sea 
cadets, I suddenly felt ill. My legs turned to jelly and I 
was gripped by pain. The last thing I remember was my 
mates screaming as I hit the ground. Then I blacked 
out. When I woke up, I was in hospital. I was totally 
confused. My dad was standing next to me and the 
doctor said: ‘Naomi, you lost consciousness because you had an 
unusually fast heart rate. You could have had a heart attack and died.’ 

2  One of my friends had given me some energy drinks and I really liked 
the taste, so I didn’t think that it would hurt me. My favourite was Red Bull. 
It gave me a real buzz and I felt happy and full of energy when I drank it, 
so I had more and more. After a while I started buying Red Bull instead of 
soft drinks. Soon I was drinking at least a couple a day. I didn’t see this as 
a problem, but my mates started nagging me about it. ‘Do you really have 
to go to the shop again, Naomi, you went five minutes ago! You’re 
addicted’. I thought they were mad. It wasn’t as if I was taking drugs, it 
was just a drink. 

3  My craving wouldn’t stop. I found myself getting up in the middle of the 
night to grab a can. I kept a secret stash under my bed, and there was 
always one in the fridge. I shared a room with my sister. We had no 
secrets for each other, but I didn’t want her to know about my habit. 
Hiding it from my family became impossible when my dad found the cans 
in my bedroom. ‘You must be drinking at least 50 cans a week. It’s not 
normal, you’re addicted,’ he ranted. I didn’t understand how I could be 
drinking so much.  

4  Dad told the corner shop to stop selling me drinks, but I just bought 
them from a different shop, further down the road. I thought dad was 
overreacting. I was arguing a lot with my folks and being moody, 
sometimes shouting and kicking the doors. Soon after that, I started 
getting chest pains. I felt like my ribcage was shrinking. I knew it wasn’t 
right and that I should go and see the doctor, but I ignored it - until the day 
I collapsed on holiday. 
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5  When Dad found out at the hospital why I had blacked out, he told my 
school what had happened and they put me in touch with a counsellor 
who specialises in helping people with misuse problems. The cousellor 
helped me cut down to a couple of cans of Red Bull a day and then to a 
couple a week. Before long I stopped drinking them altogether. 

6  Now, whenever I have a craving, I take my mind off it by thinking about 
something else. I think of happy times, like when Dad fell from the 
trampoline in our garden. We all still laugh about that. I think it’ll be a 
while before the cravings stop, but at least I’ve got them under control. 
Energy drinks may taste nice, but they’re not worth risking my life over.” 

7  A spokesperson for Red Bull says: “One 250ml of Red Bull Energy 
drink contains about the same amount of caffeine as a coffee, which is 
80mg. The consumption of Red Bull should therefore correspond to a 
person’s intake of coffee and the same is true for children. We do not 
recommend Red Bull to young children. Red Bull is available in a large 
number of countries because health authorities across the world 
concluded that Red Bull is safe to consume. Last year, four billion Red 
Bulls were consumed world wide.” 

bewerking van: mybliss.co.uk 

1p 27 Waarom werd Naomi in het ziekenhuis opgenomen? (alinea 1) 
A Ze raakte plotseling verlamd aan haar benen. 
B Ze was bewusteloos geraakt door een te snelle hartslag. 
C Ze was in het water gevallen en bijna verdronken. 

1p 28 “I didn’t see this as a problem”.  
Wat zag Naomi niet als een probleem? (alinea 2) 
A de hoeveelheid energiedrankjes die ze per dag dronk 
B de waarschuwingen van haar vrienden voor energiedrankjes 
C het veelvuldig naar de winkel gaan voor energiedrankjes 

2p 29 ‘You’re addicted’ zegt Naomi’s vader.  
 Noem twee voorbeelden uit alinea 3 waaraan je kunt zien dat Naomi 

verslaafd was aan energiedrankjes.  
Geef antwoord in het Nederlands.  

2p 30 Het ging niet goed met Naomi volgens alinea 4. 
 Geef bij elke ‘klacht’ aan of Naomi daar last van had of niet.  
 Omcirkel ‘wel last’ of ‘geen last’ in je uitwerkbijlage. 
1 agressief reageren  
2 misselijkheid  
3 pijn op de borst 
4 slapeloosheid 
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1p 31 Wie heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Naomi stopte met het drinken 
van energiedrankjes? (alinea 5)  
A de mentor op school 
B een dokter van het ziekenhuis 
C een hulpverlener  

1p 32 Wat doet Naomi als ze opeens zin heeft in een energiedrankje? (alinea 6)  
Geef antwoord in het Nederlands.  

1p 33 Welke bewering over Red Bull is juist volgens alinea 7? 
A In veel landen vindt men het een ongevaarlijk drankje. 
B Koffie is slechter voor je gezondheid dan Red Bull. 
C Sommige mensen kunnen er allergisch voor zijn. 
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Tekst 13 

2p 34 De dames van Little Mix geven advies aan Linda omdat ze nogal klein is.  
 Wie doet welke uitspraak?  

Schrijf achter elke uitspraak de naam van degene die dit advies  
gegeven heeft. Let op: er blijft één naam over! 

1 Als je ouder wordt, zal je het meer waarderen dat je klein bent. 
2 Als je klein bent, willen jongens graag voor je zorgen. 
3 Als je hoge hakken wilt dragen, is het handig om klein te zijn. 

Little Mix, Short ‘n’ sweet 

I’m 16, but only 1,50 meters. I get 
affectionately teased about it by my 
friends, but some days it gets me 
down. Guy friends have bent down 
to speak to me without even 
realising! What do I do? 

Linda, by email 

This is the advice the Little Mix 
girls gave their fans: 

Jade: “It’s all about being little - it’s cuter, easier to hide, and you can wear  
heels as high as you like without looking like a giant! As long as you have a big 
heart and lots of confidence, it doesn’t matter how big or small you are.”  

Jesy: “It’s sweet being small, boys love it because they feel like they can look 
after you! Also being short makes you different from your friends and that’s 
brilliant… I mean, who wants to look like everybody else?” 

Perrie: “Height doesn’t matter, but it’s amazing to be petite. When you get older 
you’ll appreciate it even more, because guys love a petite girl - and it means  
that you’d fit right in with us in Little Mix! We’d love to have you join!” 

Leigh-Anne: “Maybe your friends don’t know how much it upsets you when they 
tease you. Let them know how you feel and I’m sure they will stop! Being short  
is great anyway, we’re all short and most guys actually think it’s really cute!”

  Bliss, 2014 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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erratumblad 2016-1

Engels CSE BB

Centraal examen vmbo  

Tijdvak 1 

Opgavenboekje 

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 

Bij het centraal examen Engels BB vmbo op vrijdag 20 mei, aanvang 13.30 uur, moet de 
volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten bekend zijn. 

De paginanummering onderaan de pagina’s is onjuist:  
2/2, 3/3, …. , 20/20 

De juiste paginanummering is: 
2/21, 3/21, ….., 20/21 

De paginanummering op de laatste pagina 21/21 is wel juist. 

Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 

drs. P.J.J. Hendrikse 
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BB-0071-a-16-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C  

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C  

 
 4 A B C  

 
 5 A B C  

 
 6 A B C  

 
 

Tekst 4 

 
 7 A B C  

 
 8 A B C  

 
 

Tekst 5 

 
 9 A B C  

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 6 

 
 10 A B C  

 
 11 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel / niet 

2 wel / niet 

3 wel / niet 

4 wel / niet 

 
 12 A B C  

 
 13 A B C  

 
 14 A B C  

 
 

Tekst 7 

 
 15 A B C  

 
 16  ..................................................................................................................  

 
 17 A B C  

 
 18 A B C  

 
 

Tekst 8 

 
 19 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 

1 wel genoemd /  niet genoemd 

2 wel genoemd /  niet genoemd 

3 wel genoemd /  niet genoemd 

4 wel genoemd /  niet genoemd 

 
 20 A B C D E 
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Tekst 9 

 
 21 A B C  

 
 

Tekst 10 

 
 22 A B C  

 
 

Tekst 11 

 
 23 A B C  

 
 24 A B C  

 
 25 Omcirkel ‘juist’of ‘onjuist’. 

1 juist / onjuist 

2 juist / onjuist 

3 juist / onjuist 

4 juist / onjuist 

 
 26  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 12 

 
 27 A B C  

 
 28 A B C  

 
 29 1.  ..............................................................................................................  

 
  2.  ..............................................................................................................  
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 30 Omcirkel ‘wel last’ of ‘geen last’. 

1 wel last / geen last 

2 wel last / geen last 

3 wel last / geen last 

4 wel last / geen last 

 
 31 A B C  

 
 32  ..................................................................................................................  

 
 33 A B C  

 
 

Tekst 13 

 
 34 1 Als je ouder wordt zal je het meer waarderen dat je klein bent.  …..……. 

2 Als je klein bent, willen jongens graag voor je zorgen.              .………… 

3 Als je hoge hakken wilt dragen, is het handig om klein te zijn.   ………… 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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BB-0071-a-16-1-o-E*   

erratumblad 2016-1 
 

Engels CSE BB
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgavenboekje 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Engels BB vmbo op vrijdag 20 mei, aanvang 13.30 uur, moet de 
volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten bekend zijn. 
 
 
De paginanummering onderaan de pagina’s is onjuist:  
2/2, 3/3, …. , 20/20 
 
De juiste paginanummering is: 
2/21, 3/21, ….., 20/21 
 
De paginanummering op de laatste pagina 21/21 is wel juist. 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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BB-0071-a-15-1-o 

Examen VMBO-BB 

2015 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 20 mei

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
1p 1 Waarom zijn voetbalkaartjes in Engeland goedkoper geworden? 

Ze zijn goedkoper geworden omdat 
A clubs rekening zijn gaan houden met de financiële situatie van fans.  
B de minister heeft bepaald dat voetbalwedstrijden voor iedereen 

betaalbaar moesten zijn.  
C fans lagere prijzen hebben geëist naar aanleiding van een 

prijsvergelijking in een sportprogramma. 
 
 
 

Price of Football 
Tickets 
 
The average price of football 
tickets across England's top 
four divisions has gone down. 
According to an annual BBC 
Sport study, tickets now cost up 
to 2.4 per cent less than they 
did last season. Manchester 
City has the cheapest season 
tickets in the Premier League at 
£299. Arsenal's are the most 
expensive at £985. 
 
Sports Minister Hugh Robertson said: "Clubs are beginning to understand 
what fans are going through and change their prices accordingly. People 
simply have less money these days because of the crisis." 
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Tekst 2 

 
1p 2 Er wordt vaak over voetbal en geld verdienen gesproken. 

 Wie van de onderstaande personen zegt dat voetballers te veel 
betaald krijgen?  

Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage. 
 
Your comments: 
 
Our local football Guernsey FC tickets are cheap. £1! Our prices are fine! 
Rachel, Guernsey, Channel Islands 
 
My granddad used to go to the Middlesbrough matches all the time but he 
had to stop buying his season tickets because the prices were just way 
too high. Football players are highly overpaid. All they do is kick a ball 
around.  
Sarah, Redcar, England 
 
It is expensive but it is worth it, seeing all your favourite players scoring 
goals, having fun, watching the game, singing the anthem of your 
favourite team and it is not the same as watching it at home so really it is 
worth it. 
Cody, Cardiff, Wales 
 
It should be cheaper because my dad has no money left and my birthday 
is close. 
Brandon, Essex, England 
 
I think football tickets are too expensive, because if you go and see a 
match and they lose you don’t feel like you’ve got value for money. I’ll just 
stay at home and watch the games from the couch with my best friends 
and lots of crisps! 
Jessica, Nottingham, England 
 
I don’t think they’re too expensive, just get a membership card. That’s 
what I do to watch Arsenal. 
Josh, Jersey, Channel Island 
 
 bron: http://www.bbc.co.uk.newsround/24059239
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Tekst 3 

 

Good Girl Gone Bad 
Interview with singer Leona Lewis who won the X Factor. One of her 
singles is called ‘Trouble’. 
 

1 When did you last get into trouble? 
“On a plane recently I got up to use the 
toilet when the seatbelt sign was on. The 
stewardesses weren’t rude, but they were 
like, ‘You need to go and sit down now!’ 
You know how uptight they can get? I had 
to go back to my seat and didn’t go to the 
loo - I was bursting!” 
 

2 Did you get into trouble when you were a kid? 
“I was pretty nerdy and good, but I got into a bit of trouble with my parents 
when I turned 14. I used to sneak out and stay out later than I was 
allowed. I’d get grounded, stuff like that. I wasn’t allowed to see my 
friends for a while. I remember one year it felt like it was a never-ending 
grounding! But my mum’s quite soft, so she’d always let me off.” 
 

3 Did you ever get into trouble with your brothers? 
“All the time. With my little brother, definitely! But I’d get my younger 
cousins into trouble too. I’d blame it on them if I had spilt something or 
something else naughty happened. Sometimes I got caught out, but most 
of the time they got the blame! My brother would get me back though and 
say stuff like: ‘Leona pushed me down the stairs!’” 
 

4 What about school? Did you ever misbehave? 
“O, yeah I certainly did! My French teacher used to get annoyed with me 
all the time! She wrote on my report, ‘If Leona could speak French as well 
as she could sing, then she’d get an A.’ I was always singing in class, that 
was what I did all the time, not paying any attention to the teacher. The 
teacher will probably think now that I used her class for practice.” 
 

5 What is the silliest thing you have ever done? 
“One night my friends and I were in a bar in Greece and there were those 
big white Greek statues and we had lipstick so we started drawing on 
them. Very bad actually! It came off easily but you could still see where 
we had done it, so we got into trouble for that. I know the manager so the 
next day he said: ‘Ermm, did you…?’ and I was like, ‘Oh, it was my 
friends!’” 
 
 bewerking: My Bliss, November 2012 
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1p 3 Wat gebeurde er toen Leona in een vliegtuig zat? (alinea 1) 
A Ze kreeg haar veiligheidsriem niet los. 
B Ze mocht van een stewardess niet naar de wc. 
C Ze zat nog op de wc toen het vliegtuig ging landen. 
 

1p 4 Welke bewering over de tienertijd van Leona is juist volgens alinea 2? 
A Ze kreeg toen altijd haar zin van haar ouders. 
B Ze mocht alleen uit als ze samen met haar moeder ging. 
C Ze mocht soms voor straf niet met haar vrienden afspreken. 
 

1p 5 Wat deed Leona als ze iets verkeerds had gedaan? (alinea 3)  
A Ze deed alsof ze er niets van wist. 
B Ze gaf anderen de schuld. 
C Ze verstopte zich onder de trap. 
 

1p 6 Wat vertelt Leona over de Franse les op school? (alinea 4) 
A Ze kwam vaak te laat in de les. 
B Ze mocht altijd liedjes zingen in de les. 
C Ze verstoorde regelmatig de les. 
 

1p 7 Wat deden Leona en haar vriendinnen toen ze in Griekenland in een bar 
waren? (alinea 5) 
A Ze dronken zoveel dat de eigenaar hen wegstuurde. 
B Ze maakten ruzie met andere bezoekers. 
C Ze tekenden op beelden die daar stonden. 
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Tekst 4 

 

Chicken Alert 
  

1 A couple from Wisconsin says a 
cluck, not a fire truck, helped 
them escape a fire at their home. 
Dennis Murawska, 59, said their 
pet chicken named Cluck Cluck 
woke his wife Susan Cotey, 52, 
with loud clucking from its cage in 
the basement, two floors below. 
"The chicken can make a lot of 
noise when she gets excited," he 
said. It was 6:15am. and the 
couple's two cats were also 
running around in the house. 
Dennis said he had been half 
awake but didn't know about the fire because the smoke alarms hadn't 
gone off. 
 

2 Cluck Cluck came from a nearby farm. When the chicken began walking 
over to Dennis' house, his neighbor said he could kill the chicken because 
it wasn't producing any eggs. But Dennis felt sorry for Cluck Cluck 
because she had a bad foot and he decided to keep her. He fed the bird 
and built a coop in the garden, but his wife let Cluck Cluck into the 
basement on cold nights. 
 

3 The couple escaped, and firefighters found the chicken in its cage and the 
cats alive in the basement. The couple and their surviving cats checked 
into a hotel, while Cluck Cluck is staying with the neighbor who used to 
own her. Fire Chief Jeff Gaede said: "We are used to hearing about a dog 
or cat alerting a family, but we have never heard of a chicken waking up a 
resident for a fire. That's pretty amazing." 
 
 bewerking: http://www.sfgate.com/news 
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1p 8 Waarom maakte de kip Cluck Cluck zoveel lawaai in de vroege ochtend? 
(alinea 1) 
A Ze had in de gaten dat het huis in brand stond. 
B Ze was geschrokken van het brandalarm dat afging. 
C Ze zat opgesloten in een brandend hok in de tuin. 
 

2p 9 Geef bij elke bewering over Cluck Cluck aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 2. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Ze was eerst van de buren. 
2 Ze legde veel eieren.  
3 Ze kon niet zo goed lopen.  
4 Ze mocht altijd binnen slapen. 
 

1p 10 Wat had Jeff Gaede nog nooit meegemaakt? (alinea 3)  
Maak de zin af in je uitwerkbijlage. 
Jeff had nog nooit meegemaakt dat …………………………………………… 
 
 

Tekst 5 

 
1p 11 Wat is het advies van Laura aan Olivia over beroemd worden in de 

muziek? 
A Oefen veel met je muziekdocent om heel goed te worden. 
B Weeg de positieve en negatieve kanten af en maak dan een keuze. 
C Zorg dat je meerdere mogelijkheden hebt voor het geval het niet lukt.  
 

I want to be in a band! 
        
Q: I really want to be in a girl band when I’m older so that I can become 
famous. I’m scared that if this doesn’t happen, then I’ll end up jobless 
because there’s nothing else I want to do! What will I do if my dream 
doesn’t come true? 
Olivia, Birmingham 
 
Laura says: Whatever career path you’re hoping to go down, always have 
a Plan B, in case your first choice doesn’t go as planned! When you’re 
choosing your options, have a chat with your music teachers and career 
advisors and ask their advice.  
 
And remember that being famous does have plus sides but there are 
negatives too: like no privacy, hardly any time to yourself, and never really 
being sure if people like you for yourself or because they want a bit of 
what you’ve got ….  
  
 Shout, December 2012 
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Tekst 6 

 
1p 12 Je bent op rondreis door de Verenigde Staten en je bezoekt de stad 

Asheville. Je leest de folder over de bijzondere bustours van La Zoom, die 
op de volgende pagina staat. 
Je hebt niet meer dan een uur de tijd. 
Welke tour kun je dan het beste kiezen? 
A Asheville Art Tour 
B City Tour 
C Haunted Comedy 
 

1p 13 Bij welke tour krijg je korting als je iets koopt? 
A Asheville Art Tour 
B City Tour 
C Haunted Comedy 
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Three distinct tours! 
Special offer! Buy 2 tours & save $5! Buy all 3 and save $10! 
 
Asheville Art Tour 
Explore the Asheville Art Scene through the eyes of a local artist! 
See the neighborhoods & visit the studios of numerous working artists, in 
Downtown, The River Arts Districts and West Asheville, while learning 
about the Asheville Art Scene from a local artist. Each tour includes a live 
musician! 
10% off all art purchased during the tour. Adults $35 / 12 & under free! 
Saturdays only.  2.5 hours. 11am. Departs from the French Broad Food 
Co-op, 90 Biltmore Ave. 
 
City Tour 
It’s more than a tour! It’s a show! 
LaZoom’s city-wide afternoon & evening tours are historical & hysterical, 
feature outlandish comedy skits, entertaining tour guides, loads of 
Asheville information & much more. You have never taken a tour like this 
before --- it’s a show on wheels! So, grab your favorite beverage (or local 
Asheville brew) & do what the locals do… “Get on the big purple bus!” 
A City tour with a twist! Asheville’s wildest ride! 90 minutes. Closed 
Mondays. Most days 3pm & 5pm Adults $23, Kids $12, Kids under 5 ride 
free. Departs from the French Broad Food Co-op, 90 Biltmore Ave. 
 
Haunted Comedy 
Real stories, real scary, real campy! YOU MUST BE 16 TO RIDE! 
Get on the bus after dark and explore Asheville’s strange and sordid past 
with LaZoom. We have all the stories & we’re dying to share them with 
you! Laugh and scream along as your adventurous tour guide uncovers 
mysteries, tells tales of murder, deceit, scandals and ghosts, spilling 
Asheville’s blood right before your very eyes. Bring your camera, you’re 
guaranteed to see a ghost! 
60 minutes. Adults $20. Friday & Saturday 7.30pm & 9pm. Departs from 
the Thirsty Monk, 92 Patton Ave 
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Tekst 7 

 

Scary Suitcase 
 

1 A family were shocked when they 
returned home from a holiday to 
Egypt and found a scorpion hiding in 
one of their suitcases. Hollie Jayes, 
18, found the scorpion inside her 
mother’s suitcase at their home in 
Skegness. Her mother had taken 
her clothes out of her suitcase and 
put the case in her closet without 
seeing the ten-centimeter long 
creepy animal inside. Some time 
later, when Hollie opened the suitcase to pack for a stay with a friend, she 
thought she saw a spider in it. When she looked again, she saw it was a 
scorpion. 
 

2 Hollie immediately shut the suitcase, threw it into the bathroom and called 
her parents, but they didn’t believe her at first. As Hollie was very scared, 
they came home as soon as possible. Hollie’s dad then put the closed 
suitcase in the garden and Hollie’s mum called the London Zoo, but they 
couldn’t help out. So they called the animal rescue organisation and they 
came to collect the suitcase, to check if the scorpion had not laid any 
eggs.  
 

3 Later, the Jayes family heard that the scorpion was a Deathstalker, one of 
the most dangerous scorpions in the world. This yellow scorpion is found 
in Arabic countries. The sting of the scorpion will not kill a healthy grown-
up but is very dangerous for young and old people who are sick - and it is 
very painful. There is no cure available in Western Europe. 
 

4 Hollie’s mum was very scared when she realised what could have 
happened. “At first I didn’t believe it. It’s quite scary to think I put my hand 
in that suitcase maybe 20 or 30 times while unpacking, I must have been 
so close to it!” 
 
 Daily Mail, August 2012 
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1p 14 Wanneer ontdekte Hollie dat er een schorpioen in een van hun koffers 
zat? (alinea 1) 
A toen haar moeder de koffer uitpakte  
B toen ze de koffer wilde opbergen  
C toen ze de koffer zelf wilde gebruiken 
 

1p 15 Wat gebeurde er met de schorpioen? (alinea 2) 
A Hij werd losgelaten in de tuin.  
B Hij werd naar de dierentuin gebracht.  
C Hij werd opgehaald door de dierenbescherming.  
 

1p 16 Welke bewering over de schorpioen is juist volgens alinea 3? 
A Hij kan ook in Europa voorkomen. 
B Je voelt er niets van als hij je steekt. 
C Zijn steek kan dodelijk zijn voor sommige mensen. 
 

1p 17 Wat realiseerde Hollies moeder zich achteraf? (alinea 4) 
Geef antwoord in het Nederlands. 
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Tekst 8 

 
1p 18 Wat wordt er verteld over politieagenten in Londen? 

A Ze hebben bezwaar tegen een nieuwe regel over tatoeages. 
B Ze moeten vooraf toestemming vragen voor nieuwe tatoeages. 
C Ze mogen geen zichtbare tatoeages meer hebben. 
 
 
 

Tattoo ban 
 
Tattoos on the faces of police officers are to be banned by the 
Metropolitan Police. Under new rules for recruits, tattoos visible above the 
collar line are not accepted and other body art must be covered. Staff with 
existing ‘visible’ tattoos that cannot be covered by regular uniforms could 
be fired. Commissioner Bernard Hogan-Howe believes facial ink can 
‘damage the professional reputation’ of the force. But the Tattoo Club of 
Great Britain believes these rules are outdated because tattoos are 
widespread nowadays. 
 
 
 bewerking: Evening Standard, October 2012 
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Tekst 9 

 
1p 19 Wat vertelt Michelle over haar zomervakantie in Marokko? 

A Haar zus riep een strandwacht om hulp, terwijl er niks aan de hand 
was. 

B Ze dacht dat haar zus werd aangevallen door een haai. 
C Ze raakte bij het zwemmen verstrikt in een grote plastic zak. 
 
 

Embarrassing Moment: What Were You Fin-king? 
 
"It was the summer holidays and I was in Morocco with my family. 
One day at the beach, my sister was swimming in the sea when I spotted 
something bluish-grey circling her. I was sure it was a shark, so  
I screamed, 'Get out of the water! Shark!' The lifeguard got everyone out 
of the water, just as the 'shark' was swept to the shore - it was a plastic 
bag! Everybody had a go at me and I went bright red! It was so 
embarrassing!" 
 
Michelle, Warwickshire 
 
 
 from: http://www.shoutmag.co.uk/fun/what-were-you-fin-king  
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Tekst 10 

 

From a Park Bench to Filming 
 
Saskia and Emmanuel 
 

1 At seventeen Emmanuel was 
homeless and sleeping on a park 
bench. Now he is a well-known 
fashion designer and musician who 
just released his second single, 
called Fabulous with his band 
Cushh. Emmanuel (27), who likes 
to go by only his first name, owns 
an expensive home in Richmond, London and divides his time between 
London and Los Angeles, where he has made videos with top producers. 
 

2 Emmanuel was born in the UK, but his parents took him with them to their 
native Nigeria when he was a boy. At 17 he returned alone, excited to be 
back in London again. “I got on a bus and thought ‘when I see an area  

 I would like to live in, I’ll get off.’ That turned out to be Ealing, but the 
council said they couldn’t give me anywhere to stay. I just wandered out 
and saw a park nearby. As I didn’t have anywhere else to go, I stayed 
there for three months. 
 

3 It was very, very hard and lonely but I never doubted that things would 
change. I used to write things on my hand, things like poems and songs 
and the amount of money I would make. When you are out on the streets 
by yourself you have to keep very strong.” 
 

4 Eventually, the council put him in a B&B accommodation, sharing a room 
with two much older men. He had two full-time jobs to fund his education, 
studying IT and Business Information at Greenwich University. He started 
Cushh with long-term friend Saskia Lockey and used social networking 
such as MySpace and YouTube to promote his music. The music video for 
Fabulous was shot in LA by Daniel Zirilli who worked with a lot of 
celebrities ranging from the Rolling Stones to Tupac. 
 

5 When speaking about his past Emmanual says: “It’s like I was on a 
runaway train with no one in the driver’s seat, but now I am driving it. My 
success is a dream come true but I have worked really hard for this. It 
shows what you can do with determination.” 

 
 bewerking: Evening Standard, October 2012 
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1p 20 Welke bewering over Emmanuel is juist volgens alinea 1? 
A Hij gebruikt alleen zijn voornaam. 
B Hij heeft een huis gekocht in de Verenigde Staten. 
C Hij heeft net zijn eerste modeshow gelopen. 
D Hij speelt de hoofdrol in een muziekfilm. 
 

1p 21 Waarom verbleef Emmanuel een paar maanden in een park in Londen 
volgens alinea 2? 
A Hij kreeg geen huis toegewezen door de gemeente. 
B Hij was door zijn ouders uit huis gezet. 
C Hij wilde ervaren hoe het is om dakloos te zijn. 
 

1p 22 Emmanuel bleef geloven in een betere toekomst. 
Uit welk deel van de zin uit alinea 3 blijkt dit?  
A “It was very, very hard and lonely” 
B “I never doubted that things would change” 
C “you have to keep very strong” 
 

2p 23 Geef bij elke bewering over Emmanuel aan of die juist of onjuist is 
volgens alinea 4. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Een oudere man gaf hem gratis onderdak. 
2 Hij werkte om zijn opleidingen te kunnen betalen. 
3 Hij begon een band met een vriendin van hem. 
4 Hij trad op in het voorprogramma van de Rolling Stones. 
 

1p 24 Wat zegt Emmanuel over zichzelf in alinea 5? 
A dat hij geluk heeft gehad dat hij zo goed terecht is gekomen 
B dat hij in zijn leven verkeerde keuzes heeft gemaakt  
C dat hij met veel inzet zijn leven onder controle heeft gekregen 
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Tekst 11 

 
1p 25 Wat wordt er gezegd over Marguerite Joseph? 

Toen ze zich bij Facebook aanmeldde, 
A kon haar juiste geboortejaar niet ingevoerd worden. 
B werd ze vanwege haar hoge leeftijd geweigerd. 
C wilde ze niet opgeven hoe oud ze was. 
 
 
 

Too old for Facebook? 
          
A 104-year-old pensioner can be forgiven for lying about 
her age after being forced to do so - on Facebook. Grandmother 
Marguerite Joseph attempted to enter her real age when signing up to the 
social network when an error message appeared. She tried to fill in her 
birthyear as 1908 with the help of her granddaughter, but Facebook 
automatically changed it to 1928. It means the grandmother will remain 
years younger forever! 
 
 
 metro.co.uk 
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Tekst 12 

 
1p 26 Wat wordt er over Nick gezegd? 

A Hij raakte zijn vader met een ijshockeystick in zijn gezicht. 
B Hij sloeg een onbekende man op zijn achterste. 
C Hij was bij een belangrijke wedstrijd zijn ijshockeyschaatsen vergeten. 
 
 
 
 

Embarrassing Moment: Ice Hockey Disaster 
 
“I was at the local ice hockey arena about to get 
dressed to play one of the most important matches of 
the year. My dad was supposed to help me tie my 
skates, so I went looking for him because he had been 
gone for a while. Once I found him, I slapped him on 
his behind and said, ‘Where have you been?’ The man 
turned around with a totally shocked look on his face... 
because it wasn’t my dad! I was so embarrassed!”  
 
Nick, 15 
 
 
 from: http://www.discoverygirls.com/fun-stuff/embarrassing-moments 
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Tekst 13 

 

Dogs Taught How To Drive A Car 
 

1 Three dogs from a New Zealand 
animal shelter have been taught 
how to drive. Monty, Porter and 
Ginny have learned the skills to 
prove how intelligent dogs can be. 
Employees of the shelter have 
spent weeks training the dogs. In 
this way they hope more people will 
come to adopt abandoned pets and give them new homes. The dogs can 
start a car, change gear, steer and brake. They sit in a driving position on 
their backs responding to instructions called out from the dog experts. 
 

2 Animal trainer Mark Vette and his team began training the animals using a 
fake vehicle before introducing them to a real car - a Mini especially 
adapted for paws. He said: "We train the dogs to do different actions. The 
first thing we teach them is to touch the different objects with the right paw 
and left paw. In this case we’ve put 10 actions together. It's a lot to do, 
and for the dog to start to get an idea of what actually is happening, takes 
quite a few weeks. So we'll start the car, get into position, brake on, gear 
in place, back onto the steering wheel, accelerate, take off and drive fast 
along a straight line and then stop," said Mr Vette. "During the intense 
training they are given special dog food to prevent them from getting too 
fat." 
 

3 However, the animal trainer says things did not always go smoothly when 
the dogs got into the real car. "A couple of days ago the car was going too 
fast, the trainer nearly got run over," he said. For the final test the dogs 
will also have to brake as they are driving along a narrow lane. Trainers 
are hoping they won't become too distracted driving past any lamp posts. 
Now the animals are going to show off their skills on live TV in New 
Zealand next week. 
 
 bewerking: http://uk.news.yahoo.com/rescue-dogs-taught-drive-car 
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Comments: 
 
My dog has a chauffeur….. ME! 
Hooter, Atlanta 
 
I think this is brilliant, it's really bringing these poor dogs to the attention 
of people and has made me smile. Looking forward to seeing some hot 
dog laps. 
Hayden Baker 
 
Er, It's nothing more than learning tricks. That's not really driving. The 
dog's just been taught to push levers and stuff in a vehicle environment. 
Yawn. Yawn. 
Quack 
 
Amazing story. A cat would never be able to learn how to drive, like these 
dogs do. Cats would expect to be driven along in comfort in the back seat 
with all the comforts of the lounge. 
Ruz 
 
So love this, I so hope the campaign goes well. I just hope the trainers  
are reading these comments. Thank you for this. All the very best and 
thank you for the amazing work you do. 
Gail 
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1p 27 Waarom hebben werknemers van een asiel in Nieuw Zeeland honden 
geleerd auto te rijden? (alinea 1) 
A om de aandacht te vestigen op honden in het asiel 
B om honden te kunnen inzetten als chauffeur 
C om honden te trainen goed te luisteren 
 

2p 28 Geef bij elke handeling aan of de honden die ‘wel geleerd’ of ‘niet geleerd’ 
hebben volgens alinea 2. 
Omcirkel ‘wel geleerd’ of ‘niet geleerd’ in je uitwerkbijlage. 
1 autogordels omdoen    
2 schakelen       
3 sturen        
4 inparkeren      
 

2p 29 Geef bij elke bewering over de honden aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 2. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Ze zijn begonnen met rijlessen in een namaakauto. 
2 Ze leren stap voor stap verschillende handelingen aan. 
3 Ze kunnen binnen een week autorijden. 
4 Ze krijgen als beloning iets lekkers. 
 

1p 30 Wat gebeurde er toen de auto op een keer te hard reed? (alinea 3)  
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 31 Wat kan er mis gaan tijdens de laatste test? (alinea 3) 
Dat de honden 
A alles wat ze geleerd hebben vergeten zijn. 
B te snel afgeleid zullen worden. 
C te veel risico’s zullen gaan nemen. 
 

1p 32 Een aantal lezers reageert op het artikel over de autorijdende honden. 
 Wie zegt dat de honden niet ‘echt’ autorijden?  
Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage. 
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Tekst 14  

 
1 The annual Duck-A-Thon is an exciting Huntington Beach tradition. This 

fundraising event has all the best qualities: Sand, Sun, Surf, Food and 
rubber duckies! It takes place all day on the first Friday, 
Saturday & Sunday of the summer holiday. The three-day 
event raises much needed funds for Huntington Beach 
Community Clinic, where thousands of uninsured patients are 
treated every year. It also gives dental care to local families 
in need. People sell arts & crafts, yummy treats, home décor, jewelry and 
much more. There’s a larger-than-life Kid Zone with bouncy houses, 
retired rubber duck decorating, games, a toddler’s zone and prizes. 
 

2 You can help support the health of your community! Buy a Duck! Write a 
cute name on its name tag and wish it well before it is dumped into the 
ocean off Huntington Pier with 4,000 friends, into the waves to race to the 
shore in the surf. The 4,000 baby duckies (the traditional 
size rubber duck) colour the sea yellow as they race to dry 
land! The first 60 baby ducks that reach the shore win their 
owners a prize. 
 

3 Mind you: the duckies aren't left to float away, the 
organisers make sure all the duckies return to their rightful owners. "We 
have never lost one. We've got every duck, even if we've had to search 
for two hours to get it," said Duck-A-Thon co-chair Warren Conde. Ducks 
that aren't sold during the three days are donated to the Huntington Beach 
Community Clinic. 
  
 based on www.duckathon.org 
 
 

1p 33 Waarom wordt er elk jaar op Huntington Beach een race met badeendjes 
georganiseerd? (alinea 1)  
A om geld op te halen voor een goed doel 
B om het begin van de vakantie te vieren 
C om toeristen naar het strand te trekken 
 

1p 34 Hoe weet de organisatie van wie de winnende badeendjes zijn? (alinea 2) 
Elk badeendje heeft  
A een andere kleur.  
B een eigen naam.  
C een nummer. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 35 Wat gebeurt er na de race met de badeendjes die niet gewonnen hebben? 
(alinea 3) 
A Ze drijven vanzelf verder de zee op.  
B Ze gaan terug naar de eigenaar.  
C Ze worden aan een ziekenhuis gegeven. 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C  

 
 

Tekst 2 

 
 2  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C  

 
 4 A B C  

 
 5 A B C  

 
 6 A B C  

 
 7 A B C  

 
 

Tekst 4 

 
 8 A B C  

 
 9 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1  juist  onjuist 

2  juist  onjuist 

3  juist  onjuist 

4  juist  onjuist 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 10 Jeff had nog nooit meegemaakt dat ............................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 5 

 
 11 A B C  

 
 

Tekst 6 

 
 12 A B C  

 
 13 A B C  

 
 

Tekst 7 

 
 14 A B C  

 
 15 A B C  

 
 16 A B C  

 
 17  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 8 

 
 18 A B C  

 
 

Tekst 9 

 
 19 A B C  

 
 

Tekst 10 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C  
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 22 A B C  
 

 23 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

  1  juist  onjuist 

2  juist  onjuist 

3  juist  onjuist 

4  juist  onjuist 

 
 24 A B C  

 
 

Tekst 11 

 
 25 A B C  

 
 

Tekst 12 

 
 26 A B C  

 
 

Tekst 13 

 
 27 A B C  

 
 28 Omcirkel ‘wel geleerd’ of ‘niet geleerd’. 

1  wel geleerd   niet geleerd 

2  wel geleerd   niet geleerd 

3  wel geleerd   niet geleerd 

4  wel geleerd   niet geleerd 

 
 29 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1  juist  onjuist 

2  juist  onjuist 

3  juist  onjuist 

4  juist  onjuist 

 
 30  ..................................................................................................................  
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 31 A B C  

 
 32  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 14 

 
 33 A B C  

 
 34 A B C  

 
 35 A B C  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  einde  
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BB-0071-a-14-1-o 

Examen VMBO-BB 

2014 
 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen.
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 37 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 21 mei

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
2p 1 Geef bij elke bewering over Mark Grist aan of deze juist of onjuist is 

volgens de tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Hij geeft nog steeds les op school. 
2 Hij schreef vroeger al gedichten. 
3 Hij is beroemd geworden door een filmrol. 
4 Hij heeft een wedstrijd gewonnen. 
 
 
 
 
Mark Grist is a former 30-year-old English teacher who 
doesn’t look very cool. He wears a suit and tie every 
day. But don’t be fooled, he is actually a very 
successful rapper. Mark has always loved poetry. He 
started writing poetry when he was ten years old. As a 
teacher, he used rap in his lessons to teach his pupils 
about English literature. Mark Grist became famous 
after he won a rap battle against 17-year-old MC 
Blizzard. The video clip of the rap battle was a huge hit 
on YouTube, so he decided to leave his teaching job 
and become a full-time rapper and poet.  
 Now he is such a good rapper that he performs on 
stages all over the country. 
 
 
 
 
 
 Bewerking van: www.dailymail.co.uk.com, 22-02-2012 
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Tekst 2 

 
1p 2 In de hal van het Heartbreak Hotel in Memphis staat een roze telefoon 

met een bordje erbij. 
Wat gebeurt er als je deze telefoon oppakt? 
A Dan krijg je de hotelreceptie te spreken.  
B Dan krijg je een restaurant aan de lijn. 
C Dan kun je een taxi bestellen. 
 
 
 

Marlowe’s guests only 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This phone is for Marlowe’s guests only!! 
 
Please do not pick it up unless you want to go there for dinner as it 
automatically rings to their restaurant. 
 
Thank you very much!!! 
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Tekst 3 

 

The Power of One Person 
 

1 Nancy Lawlor (27), from New 
York, collects as many colorful 
bouquets as possible - flowers 
from hotels, weddings, parties 
and gala dinners. Then she gives 
them away to people in need. 
She often divides the flower 
arrangements into small 
bouquets so there’s more to go 
around. How did she get this 
idea? 
 

2  She was inspired to start her nonprofit organization FlowerPower eight 
years ago. Sitting in the lobby of the Waldorf Astoria Hotel, an enormous 
floral display attracted her attention. Where did all these flowers go at the 
end of the day? Nancy just picked up the house phone and found out who 
she needed to ask. After getting the answer that all the flowers went to the 
rubbish-dump, Nancy volunteered to take them away instead. Once the 
hotel manager agreed, Nancy delivered a $2,000 worth large pink bouquet 
to a New York City hospital where her friend Guy worked. “It all started 
with one person saying yes,” she says. 
 

3  FlowerPower has already distributed more than $2.5 million worth of 
flowers to hospitals, crisis centers, and nursing homes. The bouquets last 
several days, giving patients a healthy dose of good cheer. “I’ve seen 
thousands of people feel better,” she says, “all over a simple bouquet of 
flowers that originally would’ve been thrown away. When people ask me 
‘How do you do this?’, I say: ‘buckets, cabs and will power’.”  
 
 Bewerking van: readersdigest.com, 6-7-2011 
 

1p 3 Wat wordt er gezegd over Nancy Lawlor uit New York? (alinea 1) 
A Ze haalt boeketten bloemen op om 
B die weer te verkopen voor een goed doel. 
C feestelijke bijeenkomsten ermee op te fleuren. 
D uit te delen aan mensen die het moeilijk hebben. 
 

1p 4 Hoe kwam Nancy op het idee bloemen te gaan verzamelen? (alinea 2) 
Ze kreeg het idee toen ze 
A in een hotel een groot bloemstuk zag staan. 
B in een ziekenhuis zag dat er zo weinig bloemen stonden. 
C zag hoe mooie boeketten zomaar werden weggegooid. 
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1p 5 “It all started with one person saying yes,” (alinea 2) 
Welke persoon wordt hier bedoeld? 
A de manager van het hotel 
B haar vriend Guy 
C Nancy Lawlor  
 

1p 6 Wat is het resultaat van de activiteiten van Nancy? (alinea 3) 
A Ze heeft een baan gekregen in een ziekenhuis. 
B Ze heeft een goedlopende bloemenzaak geopend. 
C Ze heeft veel mensen een plezier gedaan. 
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Tekst 4 

 

Cleaner Destroys Art Work 
 
 
 
 
A museum in Dortmund is counting the cost after a 
cleaning woman mistook a valuable piece of modern 
art by artist Martin Kippenberger for a mess and 
damaged it. The work called ‘When It Starts Dripping From The Ceiling’ 
consists of a rubber bucket placed underneath a wooden tower.  
Inside the bucket Kippenberger had sprayed some paint representing 
dried rainwater. When the cleaner saw the dirty looking bucket she 
thought it needed a wash. She scrubbed the surface until it gleamed. “It’s 
impossible to return it to its original state,” a spokesman said. 
 
 Bewerking van: www.dailymail.co.uk, 7-11-2011 
 
 
Comments (4): 
 
This piece of art looks like a broken clothes horse. I’m a carpenter and  
I could knock this together in no time. For far less money. Give that 
cleaner a pay rise. 
             Solar 23 
 
The stains in my sink and bath must be worth thousands of pounds! 
It looks like something that should be on a bonfire tonight. 
             Aitch 
 
What a tragedy for the owner and the museum! I hope they are able to 
restore this superb work of art to its original condition. I would suggest a 
better screening when hiring cleaners. 
             Kashe 
 
Modern art can sometimes look like rubbish but nevertheless this woman 
should be fired. It’s not her job to touch the art work itself. Such a person 
cannot be allowed to work in a museum. 
             Scotty 
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1p 7 Wat gebeurde er in een museum in Dortmund met het kunstwerk van 
Martin Kippenberger? 
A Het is beschadigd doordat een schoonmaakster het had gepoetst. 
B Het is door een boze bezoeker met verf bespoten. 
C Het is vernield door een lekkage na een hevige regenbui. 
 

1p 8 Een aantal personen reageert op dit bericht.  
 Wie vindt het zonde van het prachtige kunstwerk? 
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Tekst 5 

 

Jody’s holiday adventure  
 
Jody, a 14-year-old girl from Nottinghamshire, tells us 
about her scary experience. 
 

1 “It was the summer holiday and my sister Jess and 
 I were bored. We decided to visit our older sister Kay. Her house is just a 

short walk from where we live. After walking for about five minutes, we 
bumped into some classmates. While we were talking, a group of boys on 
mopeds started driving up and down the road, making a lot of noise. 
 

2  Some of the people living there came out looking angry. Suddenly a 
police car drove around the corner. “OK everyone, fun-time over!” shouted 
one police officer, getting out of the car. The boys started swearing at the 
police. The police caught a boy and tried to put him in handcuffs. But the 
boy wanted to run away and that made the policeman very angry. “OK, I’m 
taking out my Taser,” he suddenly said. A Taser is a kind of gun which 
gives a strong electric shock through a wire attached to darts.  
 

3  Then it happened. “Jess, help me!” I screamed to my sister. “What is 
going on?” I felt a stabbing pain in my leg and my entire body was 
shaking. A terrible pain shot through me. Then everything went dark. I had 
been hit accidentally by the Taser gun. After a while, I began to see 
clearly again. I tried to stand up but I couldn’t move because I felt a huge 
cramp in the back of my left leg. One of the darts from the Taser stuck out 
of my leg! I pulled it out and saw the blood coming through my jeans. 
 

4  I wanted to go home as soon as possible, but then the policeman said 
something I will never forget: “Come back! You still have one in you!”  
I tried not to cry from pain when he pulled a second dart from my left 
shoulder. Then the police drove us home in a police car. The policeman 
apologised to my parents and sat with us while we waited for an 
ambulance to arrive. They checked my blood pressure and did some tests 
and then told me I was OK. Everyone said I was lucky, Tasers can be 
dangerous.  
 

5  For the next few weeks, I felt very shaken. I was scared easily and  
I had constant cramps in my leg and shoulder. Now I feel all right again. 
We didn’t make an official complaint to the police. I do not hate them for 
what happened, but I do think they should have been more careful - the 
Taser should never have hit me”. 
 

  Bewerking van: www.mailonline, augustus 2012 
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1p 9 Waarom ging Jody de straat op? (alinea 1) 
A Ze had afgesproken met vrienden van school.  
B Ze hoorde dat er buiten iets aan de hand was.  
C Ze wilde even bij haar oudere zus langsgaan. 
 

1p 10 Waarom dreigde de politie met een ‘stroomstootwapen’? (alinea 2) 
A om nieuwsgierige toeschouwers weg te jagen  
B om te zorgen dat een jongen er niet vandoor ging 
C om zich te beschermen tegen agressie 
 

1p 11 Wat gebeurde er met Jody volgens alinea 3? 
A Ze raakte gewond door een politiewapen. 
B Ze werd door de politie geboeid afgevoerd.  
C Ze zag niets meer door een klap tegen haar hoofd.  
 

1p 12 Wat wordt er gezegd over Jody in alinea 4?  
A Ze bleek nog een pijltje in haar lichaam te hebben.   
B Ze rende zo snel mogelijk naar huis.  
C Ze werd door de politie naar het ziekenhuis gebracht. 
 

1p 13 Wat zei Jody over de weken na het incident? (alinea 5)  
A Ze schrok als ze een politieagent zag lopen.  
B Ze was overal bang voor en had nog steeds pijn.  
C Ze was zo boos dat ze een klacht tegen de politie heeft ingediend.  
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Tekst 6 

 
2p 14 De folder over het ‘Disneyland Resort’ geeft adviezen om je dag goed te 

plannen.  
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens de tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage.  
1 Je kunt gratis gebruik maken van een rolstoel.  
2 Bezoek populaire attracties heel vroeg of heel laat op de dag.  
3 Shows hebben langere wachttijden dan attracties.  
4 Na het vuurwerk kun je het park het best zo snel mogelijk verlaten.  
 
 

Disneyland Resort 
The Happiest Place on Earth 
Welcome to the Disneyland 

Resort! 
Our theme parks will be busy 

with our guests today, 
therefore, we offer the following 
tips to help you make the most 

of your day at the Resort: 
 
Rent strollers, wheelchairs or 
lockers for the day while supplies 
last.  
 
Use Disney’s FASTPASS service or plan on visiting popular attractions 
early in the day or later in the evening when wait times will be shorter.  
Plan your meals for non-peak times, such as between 11 a.m. and noon, 
between 2 pm and 4 pm, or after 8 pm, in order to experience shorter wait 
times. 
 
Visit the various shows, such as the Enchanted Tiki Room, Honey  
I Shrunk the Audience, Innoventions, Muppets 3-D and Bug’s Life as 
these have shorter wait times than the attractions.  
 
View fireworks from locations other than Main Street, U.S.A. Great 
viewing is available in the area of It’s a Small World in Fantasyland.  
 
If possible, do not leave the park immediately after the end of the 
fireworks show, as this is a popular time to exit. Take advantage of this 
time to enjoy one or more attractions before leaving the Resort.  
Consider upgrading your tickets to an Annual Passport so you don’t feel 
pressured to experience everything in one day. 
 
.
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Tekst 7 

 
1p 15 Waardoor viel Emily? 

A Haar broek bleef aan haar schoenen plakken. 
B Ze lette niet op, omdat ze naar een leuke jongen keek. 
C Ze rende te snel de trappen van de tribune op. 
 
 
 

My most embarrassing moment 
 
 
My most embarrassing moment 
happened just a few weeks ago! 
I was wearing these really baggy 
pants, right? Well, I had spray 
painted my shoes the night 
before and they were still a bit 
wet so my pants kept sticking to 
my shoes. During the lunch hour 
at school we went outside on to 
the football field. So... I decided 
to have something to eat on the 
seats near the football field with my friends. As I was climbing up the 
stairs... bam! I fell straight on my face. Then two minutes later, I fell again, 
but this time on the concrete. All this was in front of 80 kids and my crush 
saw me fall both times. He decided to help me up. Then he took me away 
from my friends and asked me to be his girlfriend. See, good can come 
out of embarrassing moments! 
             Emily 
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Tekst 8 

 

Cedrick’s True Story 
 

1 “Last February I became very breathless and tired. 
In March our family doctor sent me to a hospital in 
London and there I was told I had a serious heart 
disease. I needed a pacemaker real soon. It was 
my first ever operation and the doctors said my 
heart’s function would improve now. But in October 
I was getting worse by the day. I was pale, thin, always cold, breathless 
and my oxygen levels - usually 98-100% in a normal person - were 40-
55%.  
 

2  Then in December, on my way to the cinema with my friends, I felt 
very dizzy and I collapsed in the car park. Luckily, a cardiac nurse 
happened to be nearby and she gave me the kiss of life. I was rushed to 
hospital in an ambulance. The specialists advised me to join the waiting 
list for a heart transplant. I had always been very much against it but now 
I knew it was my only option. Only sixteen days after I was put on the list, 
the hospital called… I was speechless, which is very rare for me! 
 

3  Surrounded by my family, I waited for confirmation that the donor heart 
was a good match for me. When I was taken to the operating theatre at 
11.30am, I hugged my family. I felt nervous but hopeful that the transplant 
would lead to a new and better life for me. I don’t remember much about 
the first week after the operation, as I was under heavy sedation. But after 
11 days I felt much better and I was allowed to move out of the intensive 
care and on to a ward.  
 

4  I had my first test to check if my body wasn’t rejecting the new heart, 
but all was well. Just 17 days after the transplant I was allowed to go 
home, feeling like myself again. No longer permanently out of breath, ill 
and unhappy. 
 

5  Finally I want to ask you to think about registrating as an organ donor. 
You can do it online and it could save up to nine lives. Thousands of 
people in the UK today are in the same position I was in, waiting every 
day for that life-changing call, so talk to your parents and think about 
signing up to give the gift of life!” 
 
 Bewerking van een verhaal in Mizz, zomer 2011 
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2p 16 Geef bij elk van de volgende gezondheidsklachten aan of die wel of niet 
worden genoemd over Cedrick in alinea 1. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in je uitwerkbijlage. 
1 benauwd 
2  bleek  
3 hoge koorts 
4  mager 
 

1p 17 Waarom had Cedrick geluk toen hij bewusteloos neerviel? (alinea 2) 
A Er was een verpleegkundige in de buurt. 
B Het ziekenhuis was vlakbij. 
C Hij kon dezelfde dag nog geopereerd worden. 
 

1p 18 Welke bewering over Cedrick is juist volgens alinea 3? 
A Direct na de operatie voelde hij zich al veel beter. 
B Hij kon zich niet veel herinneren van vlak na de operatie. 
C Hij moest helemaal alleen wachten tot de operatie kon beginnen. 
 

1p 19 Hoe voelde Cedrick zich toen hij weer thuis was? (alinea 4) 
A bang voor de toekomst 
B gezond en energiek als vroeger 
C nog steeds erg moe  
 

1p 20 Welke oproep doet Cedrick in alinea 5? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
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Tekst 9 

 
1p 21 Je gaat naar een dierentuin in de VS. In de hal zie je een bord met een 

verzoek.  
Wat mag je niet doen volgens dit bord? 
A de dieren voeren of laten schrikken 
B iets aanraken of meenemen 
C iets eten of drinken   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Please do not… 
 
Please do not consume, take in, imbibe, sip, sup, quaff, swallow, toss 
back, drain, gulp, guzzle, slosh, slurp, swig, swill, devour, feed on, ingest, 
gorge on, polish off, dine, snack, nibble, lick, gnaw, put away, or put down 
any food or beverage in the building.  
 
Thank you…  
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Tekst 10 

 
1p 22 Op een internetforum schrijft Scarlett: “None of my friends are in any of 

my classes this year. What should I do?” 
 Wie heeft net zoiets meegemaakt als Scarlett?  
Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage.    
 
 

Best Friends Forever Dilemma 
 
 
Scarlett: 
“None of my friends are in any of my classes this year. What should  
I do?”           
 
 
“That must be awful. You can still see your friends at lunch and in school 
sports, activities and clubs. Look at it this way: by the end of the year, you 
will have buddies in your new classes.”    Oliver, 14 
 
 
“It must be really awful to be alone in a class full of strangers. Why don’t 
you take an extra subject together with some of your friends? It will look 
really good on your CV when you take an extra class, and you will have 
solved your problem as well!”       Xandra, 14 
  
 
“I’ve been there too. But come in with a smile and a compliment and 
you’re sure to meet some great new people. You never know, you could 
meet a lifetime best friend just by saying hi. It’s hard when you don’t know 
anybody.”  
            Briana, 13 
 
 
“There must be at least one person in your class who you’ve talked to 
before. Talk to your friends and see if they know anyone nice in your 
classes and reach out to them. Plus, you still have a life outside school.” 
            Kelsey, 14 
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Tekst 11 

 

Singing sensation - Clare Maguire 
 
 

1 For as long as she can remember, 
Clare Maguire wanted to be a singer. 
But not everyone shared her vision. 
“My music teacher told me to stop 
dreaming and get on with my 
schoolwork. He said that I’d never 
make it as a singer, so I rebelled and 
dropped out of school,” Clare 
explains. “People ask me what  
I would like to say to him now, but I’d 
probably thank him because he was 
the reason I am successful now.” 
 

2  “I went home and told my parents that I wasn’t going back to school,” 
she says. “I had no choice, making music was the only thing I could do 
and the one thing that made me feel great. My parents were really 
worried, understandably, and said I should get a job and try to make it 
within a year. So I got a job at Topshop while putting as many demos as 
possible on MySpace. After hearing one of my demos, a London-based 
producer called Primary 1 contacted me, introduced me to my manager 
and things took off.” 
 

3  At 19, Clare took the brave step to say goodbye to her family and 
moved 120 miles south from Birmingham to London all by herself to focus 
on her music. “I was quite lonely at first but then I started to work a lot and 
meet people. I always say the best thing to do is find people around you 
who make you laugh and everything will be all right, so that’s what I did.” 
 

4  Clare is a successful singer now but she is amazingly down-to-earth.  
“I don’t think anything has changed that much, apart from developing a 
fan base and getting messages from people saying they want to meet 
me,” she says. “All I care about is creating something which people really 
enjoy, that’s my ambition.”  
  
 Bewerking van: My Bliss, 2012 

Pagina: 156Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0071-a-14-1-o 17 / 22 lees verder ►►►

1p 23 Wat zegt Clare over haar muziekleraar in alinea 1? 
A Hij ontdekte haar zangtalent. 
B Hij stuurde haar vaak de les uit. 
C Hij zei dat ze het nooit zou redden in de muziek. 
 

1p 24 Wat deed Clare nadat ze gestopt was met school? (alinea 2) 
A Ze ging hard op zoek naar een manager. 
B Ze ging werken en zette haar liedjes op internet. 
C Ze ging zingen in een band. 
 

1p 25 Hoe kwam Clare in contact met een producer? (alinea 2) 
A via haar ouders 
B via haar werk 
C via internet  
 

1p 26 Waarom ging Clare in Londen wonen toen ze 19 was? (alinea 3) 
A Ze had steeds ruzie met haar ouders. 
B Ze wilde niet zoveel tijd kwijt zijn aan reizen. 
C Ze wilde zich op haar zangcarrière concentreren. 
 

1p 27 Clare voelde zich erg eenzaam toen ze in haar eentje in Londen woonde.  
 Wat moet je dan doen, volgens Clare in alinea 3? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 28 Wat vindt Clare belangrijk nu ze bekend is? (alinea 4) 
A dat men plezier beleeft aan haar muziek 
B dat ze veel interessante mensen ontmoet 
C dat ze wereldberoemd wordt 
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Tekst 12 

 

Bank robber 
 
Miami, Florida – On September 30, Charles Jones 
walked into a Wachovia Bank in Miami. He pulled 
a gun from his pocket and robbed a teller of 
almost $16,000. As he ran out of the bank, he 
stuffed the gun into his waistband, accidentally 
firing it into his pants. The bullet missed him but 
when he stepped into the street he was hit by a van. Jones managed to 
stumble to a waiting car, losing his gold tooth and leaving his gun and hat 
lying in the street. The FBI matched DNA from the tooth with Jones’ DNA, 
making it easy to find him. 
 
He was arrested a few days after the robbery at a Miami hotel. Agents 
found a sock full of money from the robbery stuffed into his jeans. The 
serial numbers from the money matched the dollar bills taken from the 
bank. He can be now sentenced to a lifetime in prison. 
 
 Bewerking van: www.digitaldreamdoor.com 
 
 

1p 29 Charles Jones kon worden opgepakt, doordat hij 
A een tand verloor bij een aanrijding. 
B struikelde en languit op straat viel. 
C zichzelf per ongeluk neerschoot. 
 

1p 30 Wat vond de FBI in het hotel van Jones? 
A een muts 
B een pistool 
C geld van de overval 
 

Pagina: 158Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0071-a-14-1-o 19 / 22 lees verder ►►►

Tekst 13 

 
1p 31 Je leest een aantal meningen over het boek Gangsta Granny. 

Wie is het minst enthousiast over het boek? 
A Bev ‘Go for it’ Porter 
B jgreenk 
C Linda K. Richards 
D cracker  
 

Product Description 
Another hilarious and moving novel from bestselling author 
David Walliams. This new book is just as funny as David’s 
previous bestsellers. Our hero Ben is bored beyond belief 
after he is made to stay at his grandma’s house. She’s the 
boringest grandma ever: all she wants to do is play Scrabble, 
and eat cabbage soup. But there are two things Ben doesn’t 
know about his grandma. 
1 She was once an international jewel thief. 
2 All her life, she has been plotting to steal the crown jewels, and now 

she needs Ben’s help… 
 
By Bev 'Go For It' Porter - See all my reviews 
David Walliams' books are a hit in our household - he writes so well and 
the stories are so original; what an amazing idea to transform a boring 
stay at gran's house into a crazy adventure as young Ben's gran is 
revealed to be an international jewel thief and now she wants to steal the 
Crown Jewels and needs her grandson's help. 
 
By jgreenk - See all my reviews 
This was a brilliant book that had my sides splitting and then my tears 
rolling (both of these not literally of course). David Walliams’ books are 
the only books that actually make me laugh out loud.  
 
By  Linda K. Richards - See all my reviews   
I listened to the audio CD of this book intending to send it to my 
grandson. It is fun and entertaining. However, I will not be sending it to 
him as the book has a sad end. He would be in tears if I were to read this  
book to him. I would change the end to Granny moving into an Old Folks 
home. For me, it is a good, original story spoilt by a sad end. 
 
By cracker - See all my reviews 
Great book for my 12-year-old grandson, who thinks his own Nan is the 
best! Good stocking filler! Viewed David Walliams on Jonathan Ross 
Show when he read a short preview and decided there & then to purchase 
Gangsta Granny as soon as it came out. 
.
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Tekst 14 

 
2p 32 Op de volgende bladzijde staan zes teksten waarin dingen staan die 

meisjes soms doen en waar jongens een enorme hekel aan hebben. 
 Welk plaatje hoort bij welke tekst? 
Zet in je uitwerkbijlage de cijfers van de teksten die bij de plaatjes 
horen. Er blijven twee teksten over! 
Plaatje a hoort bij tekst … 
Plaatje b hoort bij tekst … 
Plaatje c hoort bij tekst … 
Plaatje d hoort bij tekst … 
 
 
 

THINGS GIRLS DO THAT REALLY ANNOY BOYS 
       

a 
 

 

b 

 
c 

d 
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1 
Bore him silly about your lush new shoes, then moan at him because 
they're giving you painful blisters. 
 
2 
Complain to him for never ringing you. Then, when he does, hang up on 
him because X-factor is starting. 
 
3 
Say, 'Nah, I'm not having chips. I'm trying to eat healthy.' Then nick half of 
his. 
 
4 
Wear your best clothes just to go to the park, then refuse to do anything 
fun in case you mess them up. 
 
5 
Say what a massive animal lover you are, then go mental if you see a 
spider. 
 
6 
Tell him to come round at 7pm. Then leave him in the living room listening 
to Dad's 'jokes' 'til 7.45pm, while you finish getting ready. Then say, 'OK, 
let's go!' just as the two of them are finally bonding over the footy or Doctor 
Who. 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 15 

 
1p 33 Wat doet de app CU PetHealth?   

A Hij berekent het gewicht van je hond. 
B Hij geeft aan hoeveel voer je hond per dag mag hebben.  
C Hij waarschuwt als je hond moet worden uitgelaten.  
 
 
 
 
OWNERS of overweight dogs in America can now get 
them back to health with a new iPhone app.  
The application, called CU PetHealth, was developed by 
seven pet-loving computer science students at Cornell 
University and lets owners work out the amount of 
calories their pet is eating. 
After inputting your dog’s daily diet the app calculates if 
your pet gets the right amount of calories each day. With a simple click 
diet suggestions are then made based on the results. 
The app is compatible with the iPhone, iPod Touch and iPad and costs 
$3.99. 
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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erratumblad 2014-1 
 

Engels CSE BB 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Engels BB vmbo op woensdag 21 mei, aanvang 9.00 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 4 moet vraag 3 worden overgeslagen. 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
 

Pagina: 163Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



BB-0071-a-14-1-u 

  Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat  
0 punten op. 
 

Tekst 1 

 
 1 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1  juist onjuist 

2  juist onjuist 

3  juist onjuist 

4  juist onjuist 

 
Tekst 2 

 
 2 A B C  

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C 

 
 5 A B C  

 
 6 A B C  

 
 

Tekst 4 

 
 7 A B C  

 
 8  ..................................................................................................................  

 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 9 A B C  

 
 10 A B C  

 
 11 A B C  

 
 12 A B C  

 
 13 A B C  

 
 

Tekst 6 

 
 14 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2  juist onjuist 

3  juist onjuist 

4  juist onjuist 

 
Tekst 7 

 
 15 A B C  

 
 

Tekst 8 

 
 16 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1  wel  niet 

2  wel  niet 

3  wel  niet 

4  wel  niet 

 17 A B C  
 

 18 A B C  
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 19 A B C  
 

 20  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 9 

 
 21 A B C  

 
 

Tekst 10 

 
 22  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 11 

 
 23 A B C  

 
 24 A B C  

 
 25 A B C  

 
 26 A B C  

 
 27  ..................................................................................................................  

 
 28 A B C  
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Tekst 12 

 
 29 A B C  

 
 30 A B C  

 
 

Tekst 13 

 
 31 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 32 Plaatje a hoort bij tekst ….. 

Plaatje b hoort bij tekst ….. 

Plaatje c hoort bij tekst ….. 

Plaatje d hoort bij tekst ….. 

 
Tekst 15 

 
 33 A B C  

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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erratumblad 2014-1 
 

Engels CSE BB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Engels BB vmbo op woensdag 21 mei, aanvang 9.00 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 4 moet vraag 3 worden overgeslagen. 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Examen VMBO-BB 

2013 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 23 mei

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 
punten op. 
 
 

Tekst 1 

 
2p 1 Je wilt een bezoek brengen aan het stadion van Chelsea.  

 Geef bij elke bewering aan of die juist of onjuist is volgens de 
tekst. 

 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Je kunt er rondgeleid worden door een oud-speler. 
2 Op zon- en feestdagen zijn er geen rondleidingen. 
3 Tijdens kinderfeestjes gaan de kinderen ook zelf voetballen. 
4 Je kunt een rondleiding alleen boeken via de website. 
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VISIT CHELSEA FOOTBALL CLUB! 
GO BEHIND THE SCENES AND DISCOVER THE WORLD FAMOUS 
STAMFORD BRIDGE HOME TO CHELSEA FOOTBALL CLUB 

  

 The Chelsea FC Dressing Room 
 The Visitor Dressing Room 
 Pitch side and Dugouts 
 The Press Room 
 Walk through the Players’ Tunnel 
 Television Room 
 

THE CHELSEA FC MUSEUM 
offers an exciting range of exhibits, 
sights, sounds and plenty of interaction 
for all Chelsea fans, young and old, to 
enjoy. 
The most accurate collection of 
Chelsea memorabilia ever publicly 
displayed. 
This fantastic visitor attraction is an 
absolute must for all Chelsea 
supporters and for those with a genuine 
passion for the beautiful game. 

THE LEGENDS TOUR 
Always popular, it gives an amazing 
insight into the world of Chelsea FC 
when you are accompanied by a former 
Chelsea football player. Discover how it 
feels to be a famous Chelsea player and 
hear his interesting stories of Chelsea 
FC both on and off the pitch.  
There will be plenty of autograph and 
photo opportunities and time to find out 
the answer to those questions you have 
always wanted to ask him. All Legends 
tours include lunch and a museum visit. 
 

CHILDREN’S BIRTHDAY PARTIES 
All parties have a dedicated tour guide 
who will take your party on a private 
stadium tour, where they will get to 
enjoy all the behind-the-scenes areas 
of the stadium. The party also includes 
a 5-a-side game of football on our 
inflatable pitch.  
Available 7 days a week, apart from 
home match weekends. Parties are 
subject to availability. Minimum of 10 
children! 

Prices 
                        Adults Children Fam 
Tour  
& Museum  £15 £9 £42         
Legends Tour   £75       -          -        
 
Birthday parties call 08719841955 
 
MUSEUM OPENING HOURS: 
Monday - Sunday 10.30am - 4.30pm 
Tour Times 
Monday - Sunday  
11am - 12pm - 1pm - 2pm - 3pm 
 

Book your stadium tours online at: 
www.chelseafc.com/tours or call 
08719841955 during office hours. 
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Tekst 2 

 

Flyaway Parrot 
 
 

1 A 12-year-old pet parrot has been 
reunited with his astonished owner Jerry 
Williams after an absence of more than 
two months. Jack, a blue-fronted 
Amazon1), vanished from his owner’s 
home in Liverpool in November. The bird 
was in the habit of following Jerry around 
the house. One Sunday morning Jerry 
stepped out of the back door, completely 
forgetting that Jack was sitting on his 
shoulder and suddenly the bird flew off.  
 

2  After making it through the coldest December for a century, Jack was 
found towards the end of January, sitting on a fence outside a tropical 
birdhouse at Chester Zoo, some 15 miles from his home. Andy Woolham, 
the zoo’s head parrot keeper, said: “I could tell he was very hungry so  
I made him come down using a grape. No parrot can resist a black grape.” 
Andy decided to take the parrot home to look after him while they 
searched for his owner. 
 

3  One of the most amazing things Andy noticed was that Jack was 
mimicking the clucking of hens all the time. During his time on the loose 
Jack had clearly spent some time with chickens in a heated hen house. 
Parrots mimic the sounds they hear in their surroundings.  
  

4  Two weeks later a friend who visited Andy’s house, recognised Jack 
from a ‘missing parrot’ poster she had seen at a local vet’s surgery. Jerry 
said he was speechless when the zoo called to say Jack had been found. 
“Ever since the day I watched helplessly as he flew off over the trees at 
the end of the garden, I thought I’d never see him again,” he said. “We are 
having a lot of what I like to call QPT - Quality Parrot Time. It’s wonderful 
to have him back.” 

 

 
 

 

noot 1   Amazon is een soort papegaai.
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1p 2 De papegaai Jack was weggevlogen.  
Hoe kwam dat? (alinea 1) 
Zijn baasje Jerry was vergeten dat 
A de achterdeur nog wijd open stond. 
B het deurtje van Jacks kooi niet goed afgesloten was. 
C hij met Jack op zijn schouder naar buiten liep. 
 

1p 3 Wat deed dierenverzorger Andy met Jack? (alinea 2) 
A Hij bracht Jack terug naar zijn eigenaar. 
B Hij lokte Jack met eten om hem te pakken te krijgen. 
C Hij sloot Jack op in het vogelverblijf van de dierentuin. 
 

1p 4 Wat verbaasde Andy? (alinea 3) 
A dat Jack gek was op kippenvoer 
B dat Jack het geluid van kippen nadeed 
C dat Jack net zo bewoog als een kip  
 

1p 5 Hoe kwam Andy erachter van wie de papegaai was? (alinea 4) 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 6 Wat gaat Jerry doen nu hij Jack terug heeft? (alinea 4) 
Jerry gaat zijn papegaai 
A beter opsluiten. 
B goed laten nakijken. 
C lekker verwennen. 
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Tekst 3 

 

I Lost Everything in a Fire  
 
Jasmine Barlow, 17, from Dorset: “What do you do 
when you can’t find your favourite jeans? Turn your 
room upside down, or run to the nearest jeans store for 
a new one? Well, how would you feel if you didn’t just 
lose a pair of jeans but all your belongings? Every 
photo, letter and memory, turned to ash. That’s what 
happened to me the night I lost everything in a fire.” 
 

1 “It happened on Saturday, 2 January, when I had just gone to bed. Around 
11pm, Mum’s voice pierced my sleep. “Wake up! There’s a fire!” she 
screamed. Confused, I stumbled out of bed and saw a cloud of smoke 
climbing the stairs. Within seconds thick smog filled the house. The smell 
was so strong that I was coughing and choking uncontrollably. Mum ran to 
a window, forced it open and  jumped out. Luckily our next-door neighbour 
heard her and brought round a ladder to get me, my two sisters and my 
brother Jack out. 
 

2  It turned out that an electrical fault had caused the fire. Jack had 
inhaled smoke and Mum had broken an ankle. While they recovered in 
hospital, I stayed with my grandparents. But it just wasn’t home. After 
three weeks Mum and Jack left the hospital. ‘Finally we can get our life 
back,’ I thought. But that’s when it hit me - we had nothing to get back to.  
 

3  When we went to our old house for the first time it was like stepping 
onto the set of a disaster film. Black marks all over the walls. Everything 
was covered in black soot. All our photo albums were melted plastic. So  
I felt like my past didn’t exist anymore. 
 

4  My mate Lucy turned up with a bag full of clothes and make-up. She’s 
my best friend but I still felt ashamed accepting her old stuff. I didn’t want 
hand-me-downs, I wanted mý stuff. Strangers arrived with old furniture 
and household items for us but I wanted to shout ‘We’re not a charity 
case!’  
 

5  School was just as tough. I lost all the work for my school exams. With 
the deadline four weeks away, I had to stay in every night to catch up. It 
felt so unfair. I didn’t have a laptop any more so I was stuck in the school 
library rewriting all my notes while my friends went home. 
 

6  Gradually I managed to buy some of the things I had lost. I bought a 
digital camera and took more than 200 pictures in one day, desperately 
trying to create new memories. 
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Losing everything made me possessive too. I refused to let my sister 
borrow things. I wanted everything for myself and didn’t want to share 
anything with others. But on the plus side, I’ve learned not to take things 
I own for granted. Material possessions don’t really matter. You can 
survive without your stuff, it’s having your family and friends that’s 
important.”  
 

1p 7 Hoe merkte Jasmine dat er brand was? (alinea 1) 
A Ze hoorde haar moeder schreeuwen. 
B Ze werd wakker van een vieze brandlucht. 
C Ze zag rook haar slaapkamer binnenkomen. 
 

1p 8 Hoe kon Jasmine aan de brand ontsnappen? (alinea 1) 
A Ze rende via het trappenhuis naar beneden. 
B Ze sprong met haar moeder uit het raam. 
C Ze werd door haar buurman in veiligheid gebracht.  
 

1p 9 Wat realiseerde Jasmine zich toen haar moeder en broer uit het 
ziekenhuis kwamen? (alinea 2) 
A dat er niets over was van haar oude leventje 
B dat ze afhankelijk zouden blijven van haar grootouders 
C dat ze blij moest zijn dat ze het er levend vanaf hadden gebracht 
 

1p 10 ‘I felt like my past didn’t exist anymore.’ (alinea 3) 
Waarom zegt Jasmine dat? 
A omdat alle spullen uit haar oude leven zijn verdwenen 
B omdat het lijkt of alles niet echt is gebeurd  
C omdat ze nooit meer terug kunnen naar hun huis 
 

1p 11 Waarom was Jasmine niet zo blij met de spullen die ze kreeg? (alinea 4)  
A Ze schaamde zich om die te moeten aannemen. 
B Ze vond die helemaal niet mooi. 
C Ze wilde liever zelf nieuwe dingen kopen. 
 

1p 12 Wat beschrijft Jasmine in alinea 5? 
A hoe haar medeleerlingen haar hielpen met haar achterstand 
B hoeveel medewerking ze van school kreeg bij het inhalen van alles 
C hoe vervelend ze het vond haar schoolwerk opnieuw te moeten maken 
 

2p 13 Geef bij elke bewering over Jasmine aan of deze juist of onjuist is volgens 
alinea 6.  
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Ze is foto’s van haar oude verbrande huis gaan maken. 
2 Ze heeft moeite met het uitlenen van haar spullen aan anderen. 
3 Ze kan zich niets meer van de brand in haar huis herinneren.  
4 Familie en vrienden zijn belangrijker voor haar dan spullen. 
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Tekst 4 

 
1p 14 Je broer en zijn vriendin die in Australië wonen, gaan binnenkort trouwen 

en daarna op huwelijksreis. Ze houden erg van wintersport. 
 Welke reis zullen ze kiezen uit het aanbod van Honeymoon 

Adventures?  
Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage. 

 
 

HONEYMOON ADVENTURES are for couples who want 
something more than just another beachside vacation!   
 
 
Underground Hotel Honeymoon 
Stay in the world’s only underground 
hotel in Coober Pedy, South Australia. 
Here many residents live in 
underground homes. You can explore 
the Australian Outback, watch 
kangaroos and see dingoes run. Or visit 
one of the mines and find your own opal 
to make jewels from and get rich! 
 
The Northwest Passage 
This adventure tourism package offers you a five-day flight over the North 
Pole. You will stay in a comfortable hotel in Lapland. Each day will start 
and end here. A helicopter will take you from the hotel to the places to ski 
from.  
 
Queenstown Honeymoon 
If you’re the type of couple who likes a little adventure with their romance, 
then Queenstown may be the perfect honeymoon idea for you. Here you 
can go bungee jumping, jet boating, white water rafting, diving or swinging 
through the canyon on the world’s largest rope swing. 
 
Fly-in Honeymoon 
Want to really get away from it all on your honeymoon? Go to places only 
reachable by air. The Purcell Mountain Lodge is a ten-room mountaintop 
resort that provides you with a luxury bed & breakfast and excellent dining 
facilities. The lodge is situated near the spectacular Glacier National Park, 
where you can go hiking and enjoy the scenery.
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Tekst 5 

 
1p 15 Wat voor stoms deed Keely op de eerste schooldag na de vakantie? 

A Ze botste tegen de leukste jongen van school op. 
B Ze liep met haar vriendin een verkeerd lokaal in. 
C Ze zag een nieuwe leraar aan voor een leerling. 
 
 

SCHOOL TRAUMA 
 
“On my first day back at school after the summer holidays, I was lining up 
for my new science class with my best friend Chelsea. When a hot sixth-
former walked past, she dared me to tell him he was hot! So I told him so - 
and he gave me a confused look. 
I went back to stand with Chelsea before we were asked to go into the 
classroom. Once we’d got our seats, and everyone was settled down, the 
teacher began to introduce himself. He was the hot ‘sixth-former’! No 
wonder he looked confused when I told him he looked gorgeous! I've been 
mega quiet in class ever since! Eek!” 
 
Keely, Northants 
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Tekst 6 

 

Life isn’t Magic 
 

 
1 Harry Potter has millions of fans, but there 

is at least one person who doesn’t like the 
famous wizard - the REAL Harry Potter, 
who lives in Portsmouth, England. The 
worldwide success of J.K. Rowling’s Harry 
Potter has brought nothing but misery for 
the 22-year-old bank employee, who has 
the same name and a scar on his forehead 
as well. No, life for the real Harry has not 
been magic at all! 
 

2  “After peaceful years of being a schoolboy with an ordinary name my 
life changed completely when the books became popular,” says Harry. “At 
first I thought it might be quite a good thing to have the same name. But 
now it’s like someone has cast a bad spell on me. The reactions I get from 
people range from making fun to plain aggressive. I wish the writer  
J.K. Rowling had never used my name.” 
 

3  J.K. Rowling has often said that Harry was her favourite boy’s name, 
so if her daughter had been a son he would have been called Harry 
Rowling. Potter was the surname of a family who used to live in the 
neighbourhood when she was young and she always liked the name, so 
she borrowed it for her book. 
 

4  Harry says that his name is an obstacle in his professional life. “When 
I got my job in the bank where I work, they couldn’t believe that I was 
telling the truth on my application form,” he says. “I am the only person in 
the building who doesn’t have to use his full name when I’m talking on the 
phone. Beginning a phone conversation with the mention of my name is 
never a good start. It distracts people too much. No one ever believes that 
I’m telling the truth about my name.” 
 

5  His name is also troublesome in his private life. “When I was dating my 
girlfriend Philippa, I had to show her my passport, my credit card and my 
driving license to convince her that I wasn’t lying,” he says. He even got 
into trouble when he was nearly sent off the football pitch for telling the 
referee his name. He had fouled someone and when the ref asked his 
name and Harry said: “Harry Potter”, the ref thought that he was being 
cheeky and was giving him a fake name. “I had to get my coach to come 
over and tell the angry ref that it really was my name.” 
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6  Now the real-life Harry is praying that the last Potter book and movie 
mean he can finally have some peace. He says: “I’m hoping my life can 
get back to normal now.” 
 
 

 
 

COMMENTS 
 
I guess the ‘real’ Harry Potter isn’t clever, otherwise he 
would figure out how to make money out of the shared name. 
James, NAPA  
 
My second son, born in 1979, was named Michael, because we liked the 
name. Unfortunately our last name was Jackson. It didn’t bother him at all. 
He even learned to moonwalk!  
Ard Jack 
 
So sad, how would you like to have a famous name like Michael Meyers, 
like me. 
Mike M 
 
If you really hate it that much (which I doubt) you should try ‘Harold’ or 
‘Henry’ or get over it. Some people have actual problems. 
NAOMI 
 
I say he should keep his name Harry Potter and learn to live with it. It 
makes you a stronger person. Accept the unwelcome fame. 
Tommy Pierce 
 
I suspect he’s just after publicity. He should have played Harry Potter.  
He looks far better than Daniel Radcliffe. 
SOMONE 
 

Pagina: 180Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0071-a-13-1-o 12 / 20 lees verder ►►►

Pagina: 181Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0071-a-13-1-o 13 / 20 lees verder ►►►

1p 16 Welke overeenkomsten hebben de ‘echte’ Harry Potter (uit Portsmouth) 
en de Harry Potter uit de boeken? (alinea 1) 
A Ze hebben allebei een moeilijke jeugd gehad. 
B Ze hebben allebei een opvallend litteken. 
C Ze houden allebei van goochelen. 
 

1p 17 Waardoor veranderde Harry’s leven opeens? (alinea 2) 
A De boeken over Harry Potter, een naamgenoot, werden een groot 

succes. 
B De hoofdpersoon uit de Harry-Potterboeken leek op hem. 
C Kinderen gingen hem pesten, omdat hij gek was op Harry- 

Potterboeken. 
 

2p 18 Geef van elke bewering over de schrijfster J.K. Rowling aan of die juist of 
onjuist is volgens alinea 3. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Ze wilde haar eigen kind Harry noemen. 
2 Haar kleinzoon heet ook Harry. 
3 Ze woont naast de familie Potter. 
4 Ze vond Potter een leuke achternaam. 
 

1p 19 Waarom neemt Harry Potter op zijn werk de telefoon met alleen zijn 
voornaam op? (alinea 4) 
A omdat het in zijn bedrijf zo de gewoonte is 
B omdat hij zich schaamt voor zijn achternaam 
C omdat zijn hele naam mensen in de war brengt 
 

1p 20 Waarom wilde een voetbalscheidsrechter Harry van het veld sturen? 
(alinea 5) 
A omdat Harry een zware overtreding had begaan 
B omdat Harry hem had uitgescholden 
C omdat hij dacht dat Harry hem voor de gek hield 
 

1p 21 Een aantal mensen reageert per mail op dit artikel. 
 Wie vindt dat Harry gewoon zijn naam zou kunnen veranderen? 

Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage.

Pagina: 182Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0071-a-13-1-o 14 / 20 lees verder ►►►

Tekst 7 

 

Foster Parents - 72 times over 
 

1 The secret of staying young is: 
changing diapers! Just ask 81-year-old 
Ann Rose and her husband Tom, 73, 
who are about to become foster parents 
for the 72nd time. This amazing couple 
has cared for 71 children since they 
decided to become foster parents some 
15 years ago. So they must have been 
changing some 6,000 diapers since 
then. “We don’t think we are too old to 
be doing this,” says Tom. “We love having the kids with us. They keep us young 
at heart.”  
 

2  Tom and Ann have been married for 42 years. Their own two children have 
grown up and left home. Ann spent 35 years working as a drug and alcohol 
counselor. After she retired, she decided she wanted to help people in a 
completely different age group. “When they are little, before they might get bad,” 
Tom explains. “She thought that if we took in kids we could give them a good 
start, so we decided to give it a try.” 
 

3  Their first foster child was only 3 years old and came with a heartbreaking 
story. “He was taken from his home after he drank from a bottle of chemical 
cleaner that burnt his throat. We enjoyed having him so much we thought we’d 
take in another child.” The bighearted couple give shelter, food, love and 
encouragement to children usually age 5 or younger who mostly come through a 
Salvation Army1) agency.  
 

4  Most youngsters stay for two or three months at the Rose home in Allentown, 
Pennsylvania, but some have stayed as long as three years. Although they 
usually take in one child at a time, they’ve sometimes had as many as five at 
once. The hardest part of foster parenting for them is knowing that the children 
will leave at some point. 
 

5  While most couples their age are enjoying their golden years on the golf 
course or going on holiday, the Roses say there’s nothing else they’d rather be 
doing. “The kids are a real joy,” says Tom. “We know couples who are retired and 
they are really bored. We never have time to be bored.”  
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6  At the moment the tireless pair doesn’t have any children staying with them, 
but they expect to take in child No. 72 soon. “These kids need a safe home, with 
structure, with boundaries, with love, and that’s what we give them,” says Ann. 
“We get so much back in return. They’ve enriched our lives.”

 

 
 

1p 22 Waarom verzorgen Ann en Tom pleegkinderen? (alinea 1) 
A omdat ze er alle tijd voor hebben 
B omdat ze er jong bij blijven 
C omdat ze zelf geen kleinkinderen hebben 
 

1p 23 Waarom neemt Ann liever jónge kinderen in huis? (alinea 2) 
A Ze heeft ervaring met die leeftijdsgroep door haar werk. 
B Ze vindt dat minder vermoeiend dan oudere kinderen. 
C Ze wil hun een goede basis geven voor later. 
 

1p 24 Waarom besloten Ann en Tom een tweede pleegkind op te nemen? 
(alinea 3) 
A Het Leger des Heils vroeg hun nog een kind te verzorgen. 
B Ze hadden veel plezier beleefd aan hun eerste pleegkind. 
C Ze wisten dat er een groot tekort aan pleegouders was. 
 

1p 25 Wat vinden Ann en Tom het moeilijkst van pleegouder zijn? (alinea 4) 
Ze vinden het moeilijk dat 
A de kinderen na een tijdje weer bij hen weg moeten. 
B ze een aantal kinderen tegelijk moeten verzorgen. 
C ze soms jarenlang voor dezelfde kinderen moeten zorgen. 
 

1p 26 Waar houden Ann en Tom zich het liefst mee bezig? (alinea 5) 
A met kinderen  
B met sport 
C met vakantie  
 

2p 27 Wat hebben pleegkinderen nodig volgens Ann en Tom? (alinea 6) 
Geef bij elke behoefte aan of die wel genoemd of niet genoemd wordt in 
alinea 6.  
Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage.  
1 speelkameraadjes 
2 regelmatig leven 
3 weten wat wel of niet mag 
4 gezond eten 
 

noot 1  Salvation Army = Leger des Heils
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Tekst 8 

 

On your Bike 
 

1 Suffolk Police have been criticised for their 
plans to give stolen bikes to criminals for free. 
The idea is to help former offenders go out and 
look for work. Lost or stolen bikes that have 
not been claimed by their owners are normally 
sold by the police. And a bike that can be 
traced back to its owner will be returned. Police 
spokesperson Victoria Woods defends the plan 
by saying: “Finding employment can have a 
positive influence on people trying to make a 
new start. If people have no independent 
transport they cannot get a permanent job very easily.”  
 

2  But critics say the idea is an insult to crime victims. Fiona McEvoy of 
the Taxpayers’ Alliance says: “This absurd plan just makes bike theft a 
legal thing. Suffolk Police could even be handing the bike to the very 
person who stole it, which would be like giving a reward to thieves.” 
 

3  Cyclist Dave Brady, 29, who always keeps his £3,000 mountain bike in 
his living room, says: “It is a ridiculous plan. Innocent people who have 
lost their bikes never had any compensation. Why should those who 
chose to lead a life of crime get extra help? Let them walk instead!” 
 
 
Comments by email: 
Why not give them stolen cars which have not been registered to an 
owner? Maybe they could set up Taxi Firms. 

       posted by streetfire 
 
Suffolk Police …what’s wrong with them? Are they out of their minds? 
What’s the name of the person who came up with the idea. I’d like to 
speak to him. 

          posted by David French 
 
I have worked on a few projects where the police donate stolen and 
abandoned bicycles that have been lying around police stations. The 
young lads learn how to repair them and it gives them a good feeling. If 
they complete the course they get to ride one of the bikes they repair at 
home. 

          posted by padshorts 
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I thought handling stolen property was an offence! If a thief steals a bike 
and gets caught, do the police give it to him or do they keep it for him till 
he gets out? Do we really pay these people to have these silly ideas?   

          posted by Kiran 
 
It would be interesting to find out, six months from now, how many of the 
criminals presented with a bike have actually found a job. And if they still 
have the bike. I doubt it. 

    posted by Georgie 
 
 

1p 28 Wat is de kritiek op de politie van Suffolk? (alinea 1)  
A Ze doen geen moeite gestolen fietsen op te sporen. 
B Ze geven gestolen fietsen weg aan dieven. 
C Ze verkopen fietsen die niet worden afgehaald. 
 

1p 29 Wat zegt Fiona McEvoy over het plan? (alinea 2) 
A Dieven krijgen zo het idee dat fietsen stelen wel mag. 
B Dieven worden op het idee gebracht meer te gaan stelen. 
C Dieven zullen de fietsen snel doorverkopen. 
 

1p 30 Wat is de mening van Dave Brady? (alinea 3) 
A Dieven moeten de slachtoffers schadevergoeding betalen. 
B Het is goed dat criminelen wat meer gaan bewegen. 
C Het is oneerlijk dat misdaad wordt beloond. 
 

1p 31 Een aantal mensen reageert per mail op dit artikel. 
Wie is positief over het plan van de politie van Suffolk? 
A streetfire 
B David French 
C padshorts 
D Kiran 
E Georgie 
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Tekst 9 

 
2p 32 Je ziet dit bord op een parkeerterrein in Engeland.  

 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens de tekst 
op het bord.  
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 

1 Als je een kaartje wilt kopen, moet je de cijfers van het kenteken 
intoetsen. 

2 Je mag geld gaan wisselen buiten het parkeerterrein.  
3 Je kunt het kaartje op een aantal andere parkeerterreinen gebruiken.  
4 Je kunt na 18.00 uur een kaartje kopen voor de volgende dag. 
 
 
 
 

INFORMATION 
 
Using the ticket machine’s keypad, enter the numeric digits of your 
registration number. 
Insert coins (5p/10p/20p/50p/£1/£2), please note that change is not 
provided. 
Press Green Button to receive ticket, Yellow Button to access coach 
charges, Red Button to cancel. 
If the ticket machine is not working please use another machine 
elsewhere in the car park. 
Visitors are not allowed time to obtain change outside the car park. 
Tickets are not transferable between vehicles and are valid in this car 
park only. 
Tickets valid from 7am the following day may be purchased from the ticket 
machine after 6pm. 
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Tekst 10 

 
1p 33 Welk probleem over schooluniformen wordt hier besproken? 

A Middelbare scholieren vinden ze ouderwets en kinderachtig. 
B Ouders moeten ze kopen in dure, door de school aangewezen 

winkels. 
C Ze worden niet langer door de overheid vergoed.   
 
 

SCHOOL UNIFORMS 
 
Wearing a school uniform may seem like a bit of a pain, but according to 
some people, it’s an expensive pain. It costs almost £700 to buy 
everything a child needs for primary school for a year and £1,200 for a 
secondary school pupil. 
 More than half of parents who have financial worries say they can’t 
pay for all the school stuff their children need. The problem is made worse 
because a lot of schools only sell their uniforms through selected shops. 
That means parents can’t go to shops offering discounts or supermarkets 
where shirts and blazers are much, much cheaper. 
 It’s important that parents can buy the uniforms from where they want 
and have a choice of at least two shops. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina.
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Tekst 11 

 
1p 34 Je bent op zoek naar een recept, maar je hebt weinig tijd om te koken.  

 Welk tijdschrift kun je dan het best kiezen? Schrijf de naam op. 
 

1p 35 Maggie kan niet zo goed koken. 
 Welk tijdschrift is het meest geschikt voor haar? Schrijf de naam op. 
 
 
 
 

Food Magazines   
 
Asian Cuisine 
Oriental cuisine articles and recipes from 
Orient magazine.  
 
BBC Good Food 
Includes recipes, news and features, chef profiles, basics, and healthy 
eating tips.  
 
Better Baking 
Magazine featuring original recipes, baking techniques, products and 
ingredients, and book reviews.  
 
Cook's Illustrated 
Find recipes and cooking techniques, equipment reviews, taste tests and 
much more.  
 
Cooking Light 
Your online guide to eating smart, being fit and living well. Search 
thousands of healthy and delicious recipes.  
 
Every Day with Rachael Ray 
Magazine for Rachael Ray's cooking tips and Thirty-Minute-Meal recipes, 
as well as travel, party and food ideas.  
 
Fabulous Foods 
Recipes in all categories, all with simple to follow step-by-step cooking 
instructions. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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BB-0071-a-13-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als 
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 
punten op. 
 

Tekst 1 

 
 1 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
Tekst 2 

 
 2 A B C  

 
 3 A B C  

 
 4 A B C  

 
 5  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 6 A B C  
 
 

Tekst 3 

 
 7 A B C  

 
 8 A B C  

 
 9 A B C  

 
 10 A B C  

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 11 A B C  
 

 12 A B C  
 

 13 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 

Tekst 4 

 
 14  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 5 

 
 15 A B C  

 
 

Tekst 6 

 
 16 A B C  

 
 17 A B C  

 
 18 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 19 A B C  
 

 20 A B C  
 

 21  ..................................................................................................................  
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Tekst 7 

 
 22 A B C  

 
 23 A B C  

 
 24 A B C  

 
 25 A B C  

 
 26 A B C  

 
 27 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 

1 wel genoemd  niet genoemd 

2 wel genoemd  niet genoemd 

3 wel genoemd  niet genoemd 

4 wel genoemd  niet genoemd 

 
 

Tekst 8 

 
 28 A B C  

 
 29 A B C  

 
 30 A B C  

 
 31 A B C D E 

 
 

Tekst 9 

 
 32 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
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Tekst 10 

 
 33 A B C  

 
 

Tekst 11 

 
 34  ..................................................................................................................  

 
 35  ..................................................................................................................  

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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BB-0071-a-12-1-o 

Examen VMBO-BB 

2012 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 1 
woensdag 23 mei 

9.00 - 10.30 uur 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Waarom was de oude man boos op Megan? 
A omdat ze boodschappen uit zijn winkelwagentje had gehaald 
B omdat ze er per ongeluk met zijn winkelwagentje vandoor was gegaan 
C omdat ze met haar winkelwagentje tegen hem aanbotste 
D omdat ze met het winkelwagentje door de winkel aan het racen was 
 

    Trolley-on-the-Run 

    
 
Mum dragged me to the supermarket to do the weekly shopping -  BORING! 
While she decided which washing-up liquid to buy, I entertained myself by 
grabbing our trolley and speeding off to the crisps section to stock up. Then I got 
a tap on my shoulder from an out-of-breath old man - I’d stolen his trolley! He 
didn’t look pleased with the snack mountain crushing the croissants he’d picked 
up. 
           Megan, 13, Manchester 
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Tekst 2 
 

1p 2 Wat wordt er verteld over het tijdschrift Rolling Stone? 
A De prijs van het blad gaat flink omhoog. 
B Er komt nu ook een Europese versie van het blad. 
C Het blad wordt door steeds minder mensen gelezen. 
D Het blad wordt in kleiner formaat uitgegeven. 
 
 

ROLLING STONE ROLLS OUT SHRUNKEN MAG 
 
Rolling Stone magazine is shrinking with the times. 
 After more than 40 years of standing out with a larger size than other 
magazines, it will step back and look like everyone else starting with October 30 
issue, due out this week. 
 The adoption of a standard size could boost single-copy sales and reduce 
production costs. 
 The magazine says cost savings, though, are necessary to pay for more 
pages and a shift to better paper. 
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Tekst 3 
 

FLYING HIGH 
 

1 A disabled woman, Debbie Grice (31) 
from Lockington, has been presented 
with her ‘wings’ after she completed a 
course in learning to fly. Debbie who 
suffers from a chronic illness which 
affects her muscles, has now got a 
full pilot’s licence and can fly across 
the UK.  
 

2 Debbie first became ill when she was 
18 years old. She said that being 
disabled had shrunk her world a lot. 
She used to be adventurous but 
slowly her self-esteem and confidence became less and less. 
 

3 The course changed all that and has given her a reason to enjoy life again. 
Debbie said: “When you feel ill and you can’t work, you have limited possibilities 
in terms of making friends and meeting people. The flying means I have a whole 
new conversation and a whole new set of friends. I achieved something which a 
normal healthy person would struggle to achieve.” 
 

4 She was chosen for the pilot training after a selection process and helped by a 
charity called FSD: Flying Scholarships for the Disabled. They have already 
trained 300 people since it was set up in 1983 in memory of fighter pilot Sir 
Douglas Bader, who had lost both his legs in an aircraft crash but re-entered the 
armed forces when pilots were needed in World War II. 
 

5 Debbie got her wings at a special presentation at the Royal International Air 
Show on July 19. Chairman of the FSD, Alan Smith said: “Disabled people don’t 
realise that they can learn to fly. We are able to give out a number of 
scholarships. We would like to have more applications from people who want to 
learn to fly. So please, get in touch with us.” 
 
Would-be pilots can get in touch through the charity’s website: 
www.toreachforthesky.org 
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1p 3 Wat wordt er bedoeld met de opmerking ‘Debbie Grice has been presented with 
her ‘wings’ (alinea 1)? 
Debbie kreeg 
A een vliegopleiding aangeboden. 
B een voor haar aangepast vliegtuig. 
C haar vliegbrevet1) uitgereikt. 
 

 
 

1p 4 Welke bewering over Debbie is waar volgens alinea 2? 
A Ze is boos dat ze ziek is geworden. 
B Ze is haar hele leven al gehandicapt. 
C Ze kreeg door haar ziekte minder zelfvertrouwen. 
 

2p 5 Geef bij elke bewering over Debbie aan of deze ‘juist’ of ‘onjuist’ is volgens  
alinea 3. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Haar oude vrienden zijn haar altijd blijven steunen. 
2 Ze heeft nu meer om over te praten. 
3 Haar gezondheid is langzaamaan verbeterd. 
4 Ze heeft iets bereikt dat voor iedereen moeilijk is. 
 

1p 6 Waarom wordt Sir Douglas Bader genoemd? (alinea 4) 
A Hij bestuurde legervliegtuigen ondanks zijn handicap. 
B Hij heeft honderden mensen tot legerpiloot opgeleid. 
C Hij was de oprichter van de vereniging voor gehandicapte piloten. 
 

1p 7 Welke oproep doet Alan Smith aan gehandicapten in alinea 5?  
A Kom kijken naar de vliegshow op 19 juli. 
B Meld je aan voor een beurs voor een vliegopleiding. 
C Word lid van de FSD. 
 
 

noot 1 vliegbrevet = bewijs dat je een vliegtuig mag besturen 
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Tekst 4 
 

1p 8 Waarom gaan automobilisten langzamer rijden voor het huis van Bill Angus? 
Ze remmen af omdat 
A er een verkeersdrempel ligt. 
B het huis in een gevaarlijke bocht ligt. 
C het vogelhuisje in zijn tuin op een flitspaal lijkt. 
 
  MOTORISTS FOOLED 
 
 

   
 
 
We have had road bumps, cameras and speed guns, but never in the war 
against reckless drivers has the humble bird box been used. Until now… 
Painted yellow, stuck on a pole and looking every bit like a speed camera, it is 
fooling motorists driving through the village of Newbottle, near Sunderland. 
Villagers claim motorists regularly travel at speeds of up to 70mph despite the 
main road having a 30mph limit. 
Bill Angus, a retired policeman who attached the yellow box to a pole at the front 
of his house said: “If people want to think it is a camera, and if it slows them 
down that’s fantastic, but it ís a bird box. I take an interest in birds and people 
were being advised to put extra bird boxes in their gardens during the very cold 
weather.” 
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Tekst 5 
 
Op straat wordt aan jongeren gevraagd hoe het voelt om verliefd te zijn. 
Let op: er zijn twee vragen bij deze tekst! 
 

1p 9 Wie had geen eetlust meer? 
Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 10 Wie wilde vaak cadeautjes kopen voor zijn/haar vriend(in)? 
Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage. 
 
    WHAT DO YOU THINK? 
 

  
 

WE HIT THE STREETS TO FIND OUT YOUR FEELINGS ABOUT LOVE 
 
Tricia Franklin (16) 
“I’ve been with my boyfriend for three months and fell in love after two. I know 
I’m in love because I’d do anything for him.” 
 
Antony Holmes (18) 
“Being in love made me feel weird and different. I couldn’t even eat properly. 
She was on my mind all the time.” 
 
Hannah Thompson (17) 
“I think I’ve been in love. Love is when you really care about someone. I acted 
differently. My mates even said I totally changed.” 
 
Jodie Saunders (15) 
“I think I’ve been in love. I liked him for so long. I was happy, but sometimes  
I felt frustrated. Whenever I saw him I felt shaky.” 
 
Sean Levett (17) 
“I knew I was in love because I was happy all the time. If I saw something  
I thought she’d like, I’d buy it for her.” 
 
Kevin Walters (16) 
“You kind of know when you are in love; it made me feel great. The best thing 
was being with someone who understood me.” 
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Tekst 6 
 

  Karl with Spartacus 
 

A SLIPPERY SURPRISE 
 

1 Karl Sullivan (28) thought his snake Spartacus had disappeared for good - until 
the pet turned up later to surprise Kathy, Karl’s stepmother. About three months 
ago Karl was getting a lift to Faringdon in her car and had taken the five-foot 
long snake with him in a cardboard box. They stopped at the Tesco supermarket 
and when they returned to Kathy’s car and opened the boot to put their groceries 
in, Spartacus had vanished. 
 

2 Karl said: “We were only gone for about ten minutes. I checked everywhere and 
I even thought about pulling the dashboard off to see if he was there. There was 
no sign of him at all.” Karl also tried to tempt the snake out by leaving a frozen 
chicken in the back of the car and he left a message on the Tesco notice board. 
It was all without any success. 
 

3 Five weeks after Spartacus went missing, Karl spotted traces of snake urine in 
the car and he started another fruitless search for the reptile. To his delight - 
and to his stepmother’s shock - the non-venomous snake re-emerged last 
Thursday, nearly three months later, in the same car. 
 

4 Karl said: “When my stepmum opened the boot of the car to put her shopping in 
she saw a snake looking straight back at her. I couldn’t believe he survived that 
long. I thought he would be aggressive or nervous after such harsh conditions 
but he was perfectly happy and in the same condition I left him.” Normally Karl 
feeds Spartacus a frozen mouse every two weeks. It was the longest the yellow 
rat snake had ever gone without a meal! Which is pretty amazing. 
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1p 11 Wanneer ontdekte Karl dat zijn slang Spartacus niet meer in de kartonnen doos 
zat? (alinea 1) 
A toen hij bij zijn stiefmoeder Kathy op bezoek was geweest  
B toen hij boodschappen in de auto wilde leggen 
C toen hij onderweg stopte om te kijken hoe het met hem was 
 

2p 12 In alinea 2 probeert Karl om Spartacus terug te vinden. 
 Geef bij elke handeling aan of hij die wel of niet heeft gedaan. 
Omcirkel ‘wel gedaan’ of ‘niet gedaan’ in je uitwerkbijlage. 
1 de auto goed doorzoeken 
2 het dashboard eraf halen 
3 proberen hem te lokken met voedsel 
4 een briefje bij de supermarkt ophangen 
 

1p 13 Waaraan merkte Karl dat Spartacus nog in de auto moest zijn? (alinea 3) 
 

1p 14 Waarover was Karl verbaasd? (alinea 4) 
Hij was verbaasd dat Spartacus 
A alles zo goed overleefd had. 
B tussen de boodschappen zat. 
C zo agressief tegen hem deed. 
 

1p 15 Wat heeft Spartacus de laatste drie maanden gegeten? (alinea 4) 
A een bevroren muis 
B een dode rat 
C helemaal niets 
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Tekst 7 
 

 
 

    Do Something - Go Tap! 
 

1 People of Bundanoon, a small town 100 miles south of Sydney in Australia, have 
voted to ban the sale of bottled water. They are possibly the first town in the 
world to take such a step. Campaigner John Dee of the ‘Bundy on Tap’ 
campaign said they came up with the idea of a ban after he found out that a 
drinks company took tap water from Bundanoon to Sydney, bottled it and then 
took it back to Bundanoon to sell. “It’s time for people to realise they’re being 
fooled by the bottled water industry. There’s safe drinking water coming out of 
our taps which is just as good as the stuff you find encased in plastic.” 
 

2 The town’s shops have now replaced single-use bottles with refillable ones. 
Residents and visitors will be encouraged to fill their bottles with free filtered 
water from public fountains in the main street. New South Wales Premier Nathan 
Rees has backed the cause and ordered government departments to stop 
buying bottled water and use tap water instead. “Pumping, bottling and 
distributing the water wastes too many resources and creates too much 
rubbish,” he said. “We are very much hoping that the Bundanoon campaign will 
get Australians to rethink the half billion dollars a year they spend on bottled 
water.” 
 

1p 16 Waardoor kwam John Dee op het idee om een campagne te voeren tegen de 
verkoop van flesjes water? (alinea 1) 
A doordat er veel vervuiling was door weggegooide waterflesjes 
B doordat kraanwater uit zijn stad als bronwater werd verkocht 
C doordat bronwater veel duurder is dan kraanwater 
 

2p 17 Geef bij elke bewering aan of deze ‘juist’ of ‘onjuist’ is volgens alinea 2. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Er zijn in Bundanoon voorzieningen voor het vullen van waterflesjes. 
2 De gemeente Bundanoon gaat plastic flesjes apart inzamelen.  
3 Overheidsinstellingen moeten ook kraanwater gaan gebruiken.  
4 De premier van New South Wales vindt dat mensen te weinig water drinken. 
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Tekst 8 
 

1p 18 Wat vertelt Natasha over het feestje? 
A Ze was de enige die niet verkleed was. 
B Ze zag dat haar vriendje met een ander stond te flirten. 
C Ze zoende per ongeluk een jongen die ze niet leuk vond. 
 

       
 
I smooched a total dork by accident 
 
My best friend was having a Halloween party and my crush, Kyle, was going to 
be there too. We flirted all week over Facebook and he told me that he got a 
Batman costume for the party. When I got there I sneaked up behind Batman 
and gave him a kiss on the cheek. To my horror, when Batman turned around 
and took off his mask, he was a creepy guy named Steve! 
It was horrible because Steve thought I liked him, so I had to spend the whole 
night hiding from him! So awful! 
              
             Natasha,16 
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Tekst 9 
 

Small Teen, Big World 
 

 
16-YEAR-OLD JASMINE ISN’T GOING TO LET ANYTHING HOLD HER BACK! 
 

1  “I think I’ve always realised that I was different. Mum noticed that she was 
not like other children when she was about five, but I’ve always known. 
However, it wasn’t until I was much older that I understood the nasty things 
people were saying about me. That’s when I knew that they were being mean to 
me. 
 

2  There are over 200 types of dwarfism1), but I don’t fit into any of them 
because I am so in proportion. I’ve been offered a DNA test but it doesn’t matter 
to me to give my condition a long name. It’s not going to change my life, is it? 
 

3  You can’t just pop out to go and buy something. You have to think, have  
I got enough money? If not, will I be able to reach the cash machine? Can  
I reach the counter to pay? It doesn’t matter if you wear something really nice, 
people can still be horrible for no reason. Some people like us never go out!  
 

4  Ever since I appeared in a TV documentary about my life, Small Teen, Big 
World, I have had a really good response. I get loads of friend requests on 
Facebook and people are still contacting me and saying that I’m an inspiration 
and telling me not to listen to the horrible comments.  
 

5  I never used to be able to find clothes that fitted but it’s fantastic: I can even 
fit into size 62) tops in H&M now! When I got into a regular size 6, I went on a 
proper girlie shopping day with two of my best friends, which I had never done 
before! People don’t understand how huge that is, to be able to buy nice clothes 
and feel confident.

Pagina: 206Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0071-a-12-1-o 13 lees verder ►►► 

6  Mum and I also went to the Little People of the World Convention this year 
and that was great. You can just be yourself and know that no one is judging 
you. You don’t have to act the same as you would around the general public, 
you can just switch off because nobody cares. I’m still in contact with a lot of the 
people I met there and I think we’re planning on going again. 
 

7  My advice for any other teens that have been picked on for looking different 
is to ask for help. You don’t have to sit in silence and pretend that everything is 
OK. Just live life for yourself, dress how you want and act how you want and just 
love who you are!” 
 

 
1p 19 ‘but I’ve always known’ (alinea 1) 

Wat heeft Jasmine altijd al geweten? 
A dat haar moeder haar altijd zou blijven steunen 
B dat mensen vervelende dingen over haar zeiden 
C dat zij anders was dan andere mensen 
 

1p 20 In alinea 2 legt Jasmine uit waarom ze geen DNA-test wil. 
Wat is daarvoor de reden? 
A Die kan niet precies aantonen wat ze mankeert. 
B Haar situatie zal daar niet door veranderen. 
C Ze is bang voor een slechte uitslag. 
 

2p 21 Aan welke dingen moet Jasmine denken voordat ze boodschappen kan gaan 
doen volgens alinea 3? 
Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage. 
Jasmine moet eraan denken dat 
1 de boodschappen niet te zwaar mogen zijn.  
2 ze voldoende contant geld bij zich heeft. 
3 ze niet alles kan kopen wat ze graag wil. 
4 ze leuke kleren aandoet. 
 

1p 22 Welk gevolg had het optreden in het tv-programma Small Teen Big World voor 
Jasmine? (alinea 4) 
A Er werd een real-life soap over haar dagelijks leven gemaakt. 
B Ze heeft er veel vrienden door gekregen die haar blijven steunen. 
C Ze kreeg vervelend commentaar op haar uiterlijk via Facebook. 
 

1p 23 Wat vertelt Jasmine in alinea 5? 
Ze vindt het fantastisch dat 
A er speciale winkels zijn met kleding voor kleine mensen. 
B haar vriendinnen kleding voor haar willen uitzoeken. 
C ze eindelijk leuke kleding kan kopen die haar past. 
 

noot 1 dwarfism = dwerggroei 
noot 2  size 6 = maat 34 
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1p 24 Wat vertelt Jasmine over de bijeenkomst van de Little People of the World 
Convention? (alinea 6) 
A Ze leerde daar veel over het omgaan met haar handicap.  
B Ze ontmoette daar veel oude vrienden.    
C Ze voelde zich daar op haar gemak. 
 

1p 25 Aan wie geeft Jasmine advies in alinea 7? 
A aan alle andere kleine mensen 
B aan jongeren die er anders uitzien 
C aan mensen die anderen pesten 
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Tekst 10 
 

1p 26 Je zit met een gebroken arm te wachten op de Eerste Hulp van een ziekenhuis. 
Je ziet daar een bord. 
Wat wordt er gevraagd? 
A om hooguit één begeleider mee te nemen 
B om te wachten in het restaurant als alle stoelen bezet zijn 
C om zitplaatsen af te staan aan patiënten 
 

 
 
 

As we have limited seating 
 in clinic, we ask that only  
 one carer accompanies each patient. 
 
 There is a café and seating area  
 near reception on the 1st floor. 
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Tekst 11 
 

Truth or Dare 
 
 
 

1 My next-door neighbour Tyler is a few years older 
than me and he is insanely hot! I’m pretty sure every 
single one of my friends has a crush on him. One 
night, a few of my closest pals were sleeping over 
and we were playing ‘Truth or Dare’. When it was my turn, my friend Anna dared 
me to jump into Tyler’s pool in my underwear! And that’s what I did!  

2  I figured it would be easy enough to sneak in. His pool gate is always 
locked, but I remembered how to open it. I know Tyler’s house well, because our 
parents are pretty good friends. So I stripped down to my undies, ran across the 
yard, unlocked the gate, and did a cannonball into his pool just to show off to my 
friends. 

3  But as soon as I hit the water, these bright floodlights turned on and a super-
loud alarm started blaring! Oops! I had totally forgotten they had a motion 
detector! I scrambled out of the pool but Tyler and his parents had already raced 
outside to see who the ‘intruder’ was. They got a great view of me sprinting 
home in my polka-dot bra and panties. Worse, my parents grounded me for the 
rest of the weekend.          
            Jessica, TX  
 

1p 27 Waarom sprong Jessica ‘s nachts in het zwembad van de buren? (alinea 1) 
Ze wilde 
A een grap uithalen met haar buurjongen. 
B haar vriendin bewijzen dat ze dat durfde. 
C stiekem even gaan zwemmen.  
 

1p 28 Hoe kon Jessica bij het zwembad komen? (alinea 2) 
A Ze ging door het hek dat open stond. 
B Ze klom over het hek heen. 
C Ze wist hoe ze het hek kon openmaken.  
 

1p 29 Waarmee had Jessica geen rekening gehouden toen ze in het zwembad 
sprong? (alinea 3) 
A dat de buren wakker zouden worden van het lawaai 
B dat er een bewegingsmelder was 
C dat ze in het donker niks zou kunnen zien 
 

1p 30 Wat vond Jessica het allerergste? (alinea 3) 
Vul de zin aan in je uitwerkbijlage: Het allerergste was dat ze ….. 
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Tekst 12 
 

1p 31 Waarvoor schaamde rapper Tinchy Stryder zich tijdens een optreden? 
A Hij viel languit op het podium. 
B Hij was zijn tekst kwijt. 
C Zijn microfoon deed het niet. 
 
VIP-SHAME! 
 

      
 
“Although I haven’t fallen off the stage like Dizzee Rascal did a few months 
back, I have had a super embarrassing moment while performing. When I was 
trying to sing my lyrics for a new song, I realised that the mike wasn’t turned on. 
It’s like I was opening my mouth but nothing was coming out. I don’t know if 
anyone noticed, but it was still really bad!” 
            Tinchy Stryder 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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THE NATIONAL TRUST 
for Places of Historic Interest or Natural Beauty 

 
Our tearoom is very small and when busy it is difficult to clear. 

Please help us by returning your crockery when leaving 
so others can enjoy our facilities. 

Thank you for your support  

Tekst 13 
 

1p 32 Je zit wat te drinken in een tearoom en ziet een bord. 
Wat is het verzoek aan de bezoekers? 
A om de tafeltjes niet te lang bezet te houden 
B om geen onnodige rommel te maken 
C om het gebruikte serviesgoed af te ruimen 
 
 

 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  BB-0071-a-12-1-o 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 

Tekst 1 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C   

 
 4 A B C  

 
 5 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1  juist  onjuist 

2  juist  onjuist 

3  juist  onjuist 

4  juist  onjuist 

 6 A B C  
 

 7 A B C  
 
 

Tekst 4 

 
 8 A B C  

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 9  ............................................................................................................................  

 
 10  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 6 

 
 11 A B C  

 
 12 Omcirkel ‘wel gedaan’ of ‘niet gedaan’. 

1  wel gedaan  niet gedaan 

2  wel gedaan  niet gedaan 

3  wel gedaan  niet gedaan 

4  wel gedaan  niet gedaan 

 13  ............................................................................................................................  

 14 A B C  
 

 15 A B C  
 
 

Tekst 7 

 
 16 A B C  

 
 17 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1  juist  onjuist 

2  juist  onjuist 

3  juist  onjuist 

4  juist  onjuist 

 

Tekst 8 

 
 18 A B C  
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Tekst 9 

 
 19 A B C  

 
 20 A B C  

 
 21 Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’. 

1  wel genoemd  niet genoemd 

2  wel genoemd  niet genoemd 

3  wel genoemd  niet genoemd 

4  wel genoemd  niet genoemd 

 22 A B C  

 
 23 A B C  

 
 24 A B C  

 
 25 A B C  

 
 

Tekst 10 

 
 26 A B C  

 
 

Tekst 11 

 
 27 A B C  

 
 28 A B C 

 
 29 A B C  

 
 30 Het allerergste was dat ze  ...................................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
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Tekst 12 

 
 31 A B C  

 
 

Tekst 13 

 
 32 A B C  

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  BB-0071-a-12-1-u 
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BB-0071-a-11-1-o 

Examen VMBO-BB 

2011 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 25 mei

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Een aantal scholen in Wales schrapt de tomatenketchup die ze meestal 
gebruiken, van het menu. 

 Wat komt er voor in de plaats? 
 

Ketchup Banned from Schools 
 
Tomato ketchup has been banned from some primary schools in 
South Wales as part of a plan to make school meals healthier.  
Ketchup can contain high levels of salt and sugar. So the council 
has decided to take the bought-in bottles off the menu. The council 
says it aims to produce everything fresh so pupils will still have 
tomato sauce - but from now on it will be made by school chefs. 
Parents think the decision to ban the bottle is ‘daft’.  
Council official Gordon Kemp says: “It’s all part of the healthy eating 
programme and I think our council is one of the leading authorities 
in Wales in this respect.” 
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Tekst 2 
 

1p 2 Op een chatsite geven jongeren hun mening over het slaan van kinderen. 
Mogen ouders hun kinderen slaan? Eén van de jongeren vindt dat ouders hun 
kinderen wel eens een tik mogen geven.  

 Wie is dat?  
Schrijf de naam op in de uitwerkbijlage. 

 
SHOULD PARENTS SMACK THEIR CHILDREN? 
 
Parents should not smack their children because it is cruel and children who get 
smacked go out and start smacking one of their friends. It sets a bad example 
about the way to solve things! 
            Lucy, 14, Aylesbury 
 
I think it should be against the law. Parents should punish their kids in a  
non-violent way. There are other, more effective punishments, like grounding or 
locking away favourite things. A child who is smacked just forgets what it has 
done wrong and may do it again without knowing it was wrong.  
            Bree, 16, Wigan 
 
Smacking should be banned because children will learn to be aggressive. Adults 
often do things that are much worse than what children do and they don’t get 
smacked for it. What happened to children’s rights? 
            Alex, 13, Nottingham 
 
Parents should teach children the consequences of their actions. It seems harsh 
but you need to understand discipline. Smacking is a quick and immediate way 
of telling children off! 
            Amy, 17, Liverpool 
 
Hitting a child is always wrong. If parents want to discipline their children, there 
are other more effective ways that won’t leave their children scared of them. 
Parents are meant to love you and should be the ones you can trust and talk to. 
            Anna, 14, Devon 
 
Children should just be told off. If my children were naughty I would give them a 
timeout. That’s what my mum and dad did with me. They would give me three 
warnings, then put me in the porch for ten minutes. 
            Becky, 15, Berkshire 
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Tekst 3 
 
I’m PARALYSED for life – but I won’t cry  
 
 
 
WHEN LAURA, 17, FELL FROM A HORSE, 
DOCTORS TOLD HER SHE’D NEVER WALK AGAIN. 
BUT SHE’S DETERMINED TO GET BACK IN THE 
SADDLE. 
 

1  Determination 
“When people see me for the first time, I know they 
feel sorry for me. But I don’t feel sorry for myself – 
and I don’t want pity either. I have so much going on 
in my life – great mates, an incredible family and my 
dreams. And I’m determined that I will ride horses 
again, even though I was crippled in a horse riding 
accident.  
 

2  Thrown 
Since I was seven years old, horse-riding had been 
my life. I loved to have a horse of my own. On a cold November day two years 
ago, I tried riding a dark brown stallion to see if he was right for me. I’d been 
warned that he could be nervous, but I wasn’t worried. Unfortunately the horse 
started to pick up speed and I lost control. The horse threw me off and I hit a 
fence post. “I can’t feel my legs!” I screamed to my mum and my brother who’d 
been watching helplessly.  
 

3  Paralysed 
An air ambulance took me to hospital, where an X-ray showed that my spinal 
cord1) was completely cut off. “I’m sorry but you’ll never walk again,” the doctor 
said. My family have been amazing. I’ve never cried about being paralysed – I’m 
worried I’d make them cry, too. The hardest thing has been losing my 
independence, especially when I see other girls out doing the things I can’t. But 
life goes on! I love shopping, although it can be a bit difficult. I have to guess my 
size and I can’t buy anything tight, because I have no circulation in my legs. I 
still go out with my friends, and although I don’t have a boyfriend at the moment, 
I have loads of boy mates. 
 

4  Riding again 
Since my accident, I’ve realised you have to do as much as you can in your life. 
That’s why I can’t wait to go horse riding again! Me and my best friend visited 
the local stables recently and I was fine with the horses. I’m on the waiting list 
for the local Riding for the Disabled Association, so I should be riding again 
soon. I will probably be nervous, but now I know I can do anything!” 
 
 

noot 1 spinal cord = ruggengraat 
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1p 3 Waarom heeft Laura geen behoefte aan medelijden? (alinea 1) 
Maak de zin af in de uitwerkbijlage: Laura is niet zielig en wil ook geen 
medelijden, omdat …. 
 

1p 4 Waarom ging Laura op het bruine paard rijden? (alinea 2) 
A Ze dacht dat ze het paard wel de baas zou kunnen. 
B Ze wilde haar moeder en broer laten zien hoe goed ze kon rijden. 
C Ze wilde proberen of het paard geschikt voor haar was. 
 

1p 5 Waar heeft Laura het meeste moeite mee sinds ze verlamd is? (alinea 3) 
het feit dat 
A ze erg afhankelijk is van anderen 
B ze geen leuke kleren meer kan kopen 
C ze het moeilijk vindt een vriend te vinden 
 

1p 6 Waar is Laura zich na het ongeluk bewust van geworden? (alinea 4) 
A dat je een ongeluk nooit kunt voorkomen in het leven 
B dat je moet proberen alles uit het leven te halen wat erin zit 
C dat je vrienden het belangrijkste zijn in je leven 
 

2p 7 Laura wil graag weer gaan paardrijden.  
 Wat heeft ze gedaan om dat binnenkort weer te kunnen gaan doen?  

(alinea 4) 
Schrijf twee dingen op. 
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Tekst 4 
 

1p 8 Sommige lessen kunnen erg saai zijn. Lees de tips die er voor zorgen dat de 
lessen sneller voorbij gaan. 
Welke tip wordt in de tekst genoemd? 
A Leg alle dingen op je tafel in nette stapeltjes 
B Maak aantekeningen in verschillende stijlen 
C Neem af en toe een slokje water 
 
IT’S NOT A CRIME TO WISH CLASS WOULD END SOONER.  
WITH THESE TIPS, THE BELL WILL RING BEFORE YOU 
KNOW IT! 
 

√   Think in colour 
Writing notes is a great way to stay alert, but 
make things more interesting: change pen 
colours every 15 minutes; write smaller, then 
larger; use cursive, then print. Breaking the 
period into sections makes time fly and helps 
you to pay attention! 

 

√   Pop a mint 
Feel like you’re about to doze off? Suck on peppermint candy. The taste is 
so strong, it literally wakes up your brain and gives you a boost of energy! 

 

√   Doodle! 
You may think you’re making mindless drawings, but creating scribbles that 
relate to your notes actually helps your brain absorb the info. Listen to what 
your teacher says, and let your pen wander. The visual aids will help you 
remember the material. 

 

√   Jot your thoughts 
Can’t stop daydreaming? Get the distracting thoughts out of your head and 
onto paper - knowing you can deal with them later will help you focus more 
clearly on what the teacher is saying. 

 

√   Clear your desk 
When you take your chemistry textbook, algebra homework, and cell phone 
off your desk, there’s nothing left to distract you. All the clutter makes it 
tough to concentrate because your mind has to work extra hard just to keep 
up with what’s happening in class. 
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Tekst 5 
 

1p 9 Waarom varen twee mannen uit Nieuw Zeeland van Engeland naar Frankrijk? 
A Ze doen mee aan een recordpoging. 
B Ze proberen hun milieuvriendelijke boot uit. 
C Ze willen zo geld inzamelen voor een goed doel. 
 

1p 10 Wat is er zo bijzonder aan de boot van de twee mannen uit Nieuw Zeeland? 
 
 

     
 
Next week two adventurous carpenters from New Zealand will try to cross the 
English Channel in a boat they made themselves. They used about 600 empty 
plastic bottles and worked for five months making the unusual creation. 
Marcel Syron (31) and Cameron Holm (28) will paddle the 50 kilometres from 
England to France on 2 September to raise at least £1,000 for the Mental Health 
Foundation. They think they will need 10 hours to reach the coast of France. It 
could be dangerous but a support boat will accompany the two. 
 
If you want to help the two men, visit: www.justgiving.com/boatle 
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Tekst 6 
 
Rescued at Sea 

 
     JIM: 
1   “As a parent, my dad is pretty cool - he’s really sporty and 

especially loves outdoor activities. And he’s totally obsessed 
with surfing. On a windy weekend Dad, Mum, my younger 
sister Erin and I went to Cornwall as it was one of Dad’s 
favourite places. We were all so excited - two whole days of 
surfing! On the first day there, Erin came down with a bug. Mum stayed behind in 
our rented cottage to look after her, so Dad and I had to go to the surf beaches 
alone. 

 
2  It was so tiring! As a beginner, I spent more time in the water than on my board 

and after an hour, I was exhausted. Plus the tide had turned and the waves 
seemed to be getting bigger and rougher. Then, out of nowhere, a huge wave 
came at us. Dad had told me to hold on tight but, as it hit me, I panicked and let 
go. 

 
3  The current was very strong and when another wave hit us we both went under. 

We were swept into a narrow gap in the cliff. That’s when I knew we were in 
trouble. How were we going to get out? Inside the gap was a ledge1). My dad 
helped me climb onto it while he clung to the rocks below. Dad tried to reassure 
me but I could tell that he was really scared too. 

 
4  We were there for over an hour when suddenly we spotted a boat in the distance. 

Dad started to wave his arms in the air, shouting for help. We were so relieved to 
see it was a lifeboat. When we hadn’t returned, Mum had gone looking for us on 
the beach and when she didn’t see us she’d alerted the coastguard.  

 
5  One of the lifeguards steered the boat towards the ledge and told me to jump in.  

I was exhausted and when I jumped, I didn’t make it. As I disappeared under the 
surface, I felt an arm grab me and pull me upwards. It was Dad, shoving me into 
the boat before climbing in himself.  

 
6  The crew wrapped us in blankets and raced towards the shore where an 

ambulance was waiting to take us to hospital. We were kept in overnight but the 
next day we could go home. If it hadn’t been for the lifeboat crew, we’d never have 
survived. We owe them so much and can never thank them enough.” 

 
INFO: stick to beaches patrolled by lifeguards and only swim between the red-and-
yellow flags. If you see someone in trouble, alert a lifeguard, or dial 999 or 112 and ask 
for the coastguard. 
 

 
noot 1 ledge = randje/richel   

Pagina: 225Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0071-a-11-1-o 9 lees verder ►►►

1p 11 Waarom ging Jims moeder niet mee surfen? (alinea 1) 
A Ze hield niet zo van surfen. 
B Ze vond het er te koud voor 
C Ze wilde bij Jims zieke zusje blijven. 
 

2p 12 Waardoor werd Jim zo moe van het surfen? (alinea 2) 
Schrijf twee oorzaken op. 
 

2p 13 Geef bij elke bewering over Jim en zijn vader aan of deze juist of onjuist is 
volgens alinea 3. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
 
1 Ze werden door een golf meegesleurd. 
2 Ze dreven steeds verder van de kust af. 
3 Ze kwamen terecht in een opening in een rotswand. 
4 Ze waren allebei behoorlijk bang. 
 

1p 14 Hoe wist de reddingsbrigade dat Jim en zijn vader problemen hadden? (alinea 4) 
A Ze hadden dat tijdens een patrouille gezien. 
B Ze hoorden Jims vader om hulp roepen. 
C Ze waren gewaarschuwd door Jims moeder. 
 

1p 15 Wat moest Jim doen om gered te kunnen worden? (alinea 5) 
A in de reddingsboot springen 
B naar de redders toe zwemmen  
C zijn vader goed vasthouden 
 

2p 16 Wat deed de reddingsbrigade? (alinea 6) 
Noem twee dingen. 
 

2p 17 In het infoblokje staan adviezen voor je eigen veiligheid als je in zee wilt gaan 
zwemmen. 

 Noem twee adviezen die genoemd worden. 
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Tekst 7 
 

Police Ask Crooks for Advice 
 
 
 

1  A police force has hired twelve skilful burglars to give 
crime-prevention tips. Hertfordshire Police are using 
the robbers, who have committed thousands of break-
ins, as part of a project aimed at cutting down the 
number of burglaries. The crooks, who are called 
‘security consultants’, should give advice on how 
householders can avoid being visited by criminals. 

 
2  In order to be accepted for the project the twelve had 

to admit all their crimes, not use any drugs and they have to be at home at 
a fixed time. In return their prison sentences have been postponed for six 
months. If they keep their promises, they will avoid jail altogether and be 
given community sentences instead. 

 
3  But politician Ann Widdecombe said: “A five-year-old child could tell them it 

would be a good idea not to leave your doors and windows open.” 
 
 

1p 18 Wat is het belangrijkste doel van het politieproject in Hertfordshire? (alinea 1) 
A ex-criminelen weer aan het werk krijgen 
B het terugdringen van het aantal inbraken 
C informatie geven over het werk van de politie 
 

2p 19 Er worden verschillende namen gebruikt voor het begrip ‘misdadigers’. 
 Schrijf drie Engelse woorden uit alinea 1 over waarmee ‘misdadigers’ 

bedoeld worden. 
 

1p 20 Wat is het voordeel voor inbrekers als ze meedoen aan het project? (alinea 2) 
Als ze goed meewerken, 
A krijgen ze een taakstraf in plaats van gevangenisstraf. 
B mogen ze vaker meedoen aan dergelijke projecten. 
C wordt er zes maanden van hun gevangenisstraf afgetrokken. 
 

1p 21 Wat houdt het commentaar van Ann Widdecombe in? (alinea 3) 
A De tips liggen erg voor de hand. 
B Inbrekers gaan toch weer de fout in. 
C Je kunt je huis nooit voldoende beveiligen. 
 
 
 

Pagina: 227Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0071-a-11-1-o 11 lees verder ►►►

Tekst 8 
 

1p 22 Welke bewering over twee honden is waar volgens de tekst? 
A Bonnie en Clyde komen uit hetzelfde nest. 
B Bonnie en Clyde worden opgeleid om gehandicapte mensen te helpen. 
C Bonnie en Clyde zijn samen weggelopen bij hun baasje. 
D Bonnie helpt Clyde overal de weg te vinden. 
 

      FRIENDS FOR LIFE 
 

 
 
A blind border collie has been given a new life thanks to his own personal guide 
dog. Fellow collie Bonnie leads Clyde wherever he wants to go. She stays close 
to him while guiding him through his daily tasks and lets him rest his head on her 
back if he doesn’t know where to go. When they are together, five-year-old 
Clyde seems as capable as a fully-sighted dog, but refuses to move unless two-
year-old Bonnie is nearby. 
The pair were rescued after being left alone in very bad weather. Cherie Cootes, 
40, from Meadow Green Dog Rescue Centre in Norfolk said: “Without Bonnie, 
Clyde would be lost. We are now looking for a new owner who is willing to take 
both dogs.” 
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Tekst 9 
 
 

Schoolboy Helps 
 
 

1  A quick-thinking schoolboy from Bolton, Leon Yates 
(12) helped police jail a serial burglar. As a fan of crime-
solving TV series like CSI Miami, Leon knew exactly 
what to do, when on his way home from school, he 
spotted a hooded man acting suspiciously outside his 
neighbour’s house.  
 

2  Leon had seen the suspect drinking lemonade before 
the break-in and when he saw the empty can lying in the street outside he 
swept it into a plastic bag without touching it. He handed it to the police 
along with a detailed description of the offender. DNA tests later unmasked 
the intruder as a serial burglar and he was sent to prison. 
 

3  Chief Inspector Paul Hitchin said: “It was an absolutely superb bit of 
detective work. It led directly to the arrest of a man who had been 
convicted of 50 previous offences in the same neighbourhood, most of 
which were theft or burglary. Leon will receive an award from the Greater 
Manchester Police for his key role in solving the crime.” It’s not surprising 
that Leon said he has set his heart on a career in the police force! 

 
 

1p 23 Hoe wist Leon wat hij moest doen toen hij een man zag die zich verdacht 
gedroeg? (alinea 1) 
A Hij had goed geluisterd naar zijn buurman die bij de politie werkt. 
B Hij had op school lessen gehad over misdaadpreventie. 
C Hij had veel naar politieseries gekeken. 
 

1p 24 Wat deed Leon om de politie te helpen? (alinea 2) 
A Hij bekeek of er vingerafdrukken op het frisdrankblikje zaten. 
B Hij belde de politie en die kon de dader op heterdaad betrappen. 
C Hij gaf de politie bewijsmateriaal en een beschrijving van de dader. 
 

1p 25 Wat was het resultaat van Leons speurwerk? (alinea 3) 
A De verdachte kon worden aangehouden. 
B Een criminele bende werd opgerold. 
C Het aantal inbraken in zijn wijk ging omlaag. 
 

1p 26 Hoe is Leon beloond voor zijn inspanning? (alinea 3) 
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Tekst 10 
 

1p 27 Welke bewering over een grote spin is waar volgens het artikel? 
A Hij heeft de familie Griffiths tijdelijk uit hun huis verdreven. 
B Hij heeft één van de gezinsleden gebeten. 
C Hij is gevangen en naar een dierentuin gebracht. 
D Hij werd door vader John gekocht als souvenir. 
 
 
Family in the east of England frightened by huge spider! 
 

      
 
Mum Lorraine Griffiths (42) and her three kids say they spotted a big, sandy-
coloured spider in their house. They think the creature is a camel spider and 
was accidentally brought back into the house by John, the dad of the house. 
John works as a soldier in Afghanistan. An animal expert said camel spiders 
don’t usually attack people but they could give a painful bite. 
The family have laid traps to catch it and they say they won’t return to their 
home in Essex until it is caught. Officers from the RSPCA1) have visited the 
house, but they couldn’t find the creature either. 
 

 
 

noot 1 RSPCA = Dierenbescherming 
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Tekst 11 
 

2p 28 Geef bij elke bewering aan of die juist of onjuist is volgens de tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
 
1 Tom had zijn mountainbike voor een winkel neergezet. 
2 De politie ontdekte dat Toms fiets op eBay stond. 
3 Een politieagent deed net alsof hij de fiets wilde kopen. 
4 Tom herkende de dief toen die werd gearresteerd. 
 

Teen ‘detective’ leads police to stolen bike 
 

 
 
 
WHITE PLAINS, N.Y. 
Police in Westchester County said a 13-year-old’s detective work led them to a 
17-year-old who was accused of stealing a $2,275 mountain bike. Police said 
the bike was stolen while Tom, its owner, had left it outside a village store where 
he was buying some food. 
Tom searched the internet and found a bike that fit the description of his stolen 
bike which was for sale on eBay. He gave the information to the police 
investigators. 
A detective acting as if he was a buyer arranged to meet the bike’s seller in 
White Plains. Police arrested the 17-year-old on charges of criminal possession 
of stolen property. 
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Tekst 12 
 

1p 29 Tijdens Halloween bekogelde Rory zijn moeder per ongeluk met een ei.  
Waarom herkende hij haar pas toen het te laat was? 
A Het was al donker. 
B Hij had een masker op. 
C Zijn moeder was verkleed. 
 

Guys confess their most shocking behaviour and 
shameless acts: 
 

 
 
It was Halloween and for me that means: pranks. My friends and I had bought 
dozens of eggs, certainly not for making omelettes! Wearing masks that were 
really hard to see in, we all hopped in a car and went to the local supermarket to 
look for victims. A well-dressed woman left the supermarket … she was the 
perfect victim! When our car stopped beside her, I jumped out and prepared to 
throw my egg when I realised that the well-dressed woman was my mom! 
Unfortunately, it was too late – the egg had slipped out of my hand and 
splattered right in my mom's face! I ran back to the car and prayed my mom 
wouldn't recognise me – or my friend's car. She didn't, but I felt so ashamed. 
 
Rory, 15 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  BB-0071-a-11-1-o* 
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BB-0071-a-11-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 

Tekst 1 
 

 1 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 2 
 

 2 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 3 
 

 3 Laura is niet zielig en wil ook geen medelijden, omdat .......................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

 4 A B C  
 

 5 A B C  
 

 6 A B C  
 

 7 1 .......................................................................................................................... 
 

  ............................................................................................................................ 
 

  2 .......................................................................................................................... 
 

  ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 4 
 

 8 A B C  
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 
 

 9 A B C 
 

 10 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 11 A B C  
 

 12 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 

 13 Omcirkel juist of onjuist 

 

1  juist     onjuist 

2  juist     onjuist 

3  juist     onjuist 

4  juist     onjuist 

 
 14 A B C  

 
 15 A B C  

 
 16 1 .......................................................................................................................... 

 
2 .......................................................................................................................... 
 

 17 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
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Tekst 7 
 

 18 A B C  
 

 19 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
3 ..........................................................................................................................  
 

 20 A B C  
 

 21 A B C  
 
 

Tekst 8 
 

 22 A B C D 
 
 

Tekst 9 
 

 23 A B C  
 

 24 A B C  
 

 25 A B C  
 

 26 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 10 
 

 27 A B C D 
 
 

Tekst 11 
 

 28 Omcirkel juist of onjuist 

 

1  juist     onjuist 

2  juist     onjuist 

3  juist     onjuist 

4  juist     onjuist 
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Tekst 12 
 

 29 A B C  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  BB-0071-a-11-1-u* 
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BB-0071-a-10-1-o 

Examen VMBO-BB 

2010 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 28 mei

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Waarom kreeg dokter James Hogan een gevangenisstraf van 18 maanden 
volgens onderstaande tekst? 
A Hij handelde samen met zijn vrouw in heroïne. 
B Hij verstrekte gratis heroïne aan enkele verslaafde patiënten. 
C Hij vervalste heroïnerecepten voor eigen gebruik. 
 
 
Doctor was on heroin 
A DOCTOR who became a drug addict because he could not cope with work 
pressures, injected himself with pure heroin at his surgery.  
Dr James Hogan, 46, faked prescriptions in the names of patients to get free 
drugs. He took heroin without his wife knowing, even though she was a doctor at 
the same practice in Littleport, Cambridgeshire. Hogan was sentenced to 18 
months’ imprisonment. 
 
 
 

Tekst 2  
 

1p 2 Waarom schaamde Shirley zich op een ouderavond? 
A Haar vader liet merken aan een leraar dat Shirley verliefd op hem was. 
B Haar vader werd boos toen een leraar hem vertelde dat zij stiekem verkering 

had. 
C Haar vader zat samen met een leraar flauwe grapjes over haar te maken. 
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Tekst 3 
 

2p 3 Geef bij elke bewering aan of die juist of onjuist is volgens de tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
 
1 Amber is 45 minuten ouder dan haar zusje Lexus.  
2 De twee zusjes Caldwell mogen niet bij elkaar in de klas. 
3 De familie van mevrouw Caldwell woont in Spanje. 
4 Mevrouw Caldwell vindt het niet goed dat tweelingen altijd alles samen doen. 
 
Twins - but a school year apart 
 

 
Mr and Mrs Caldwell with Lexus and Amber 
 
One newborn twin sister may be only 45 minutes older than the other but she is 
already a year ahead – a school year, that is, as they were born either side of 
midnight. Lexus was born at 11.40pm on August 31. Amber followed by 
Caesarean section at 0.25am on September 1. But their parents are determined 
to keep the girls together – even if it means moving abroad. “How could I keep 
one at home and send one to school? My family live in Spain and they have a 
different academic year – we'd rather move out there than split up the twins. 
Doing everything together is what being a twin is all about,” said their mother 
Sarah.  
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Tekst 4 
 

18-year-old girl turned idea into million$ 
 

1 Catherine Cook is 18 years old and she’s already a self-made millionaire! She is the co-
founder of MyYearbook.com, a social networking website for high school students. 
MyYearbook.com employs 70 people, and has ten million users. “We are the fastest-growing 
social network on the Web,” Catherine says from her trendy office where she works 60 hours 
a week in addition to going to school.  
 

 

 

 
2 In 2005 Catherine and her brother Dave - who’s a year older - were flipping through a 
yearbook during the spring break. They saw the name of a girl they both knew but her picture 
looked nothing like her. “These old yearbooks really sucked, they badly needed updating,” 
Catherine smiles. “We thought it would be a great idea to put a yearbook online. Why not 
have a profile page that can list your TV interests, the music you like, your hobbies and up-
dating the page is your own responsibility”.  
 
3 Catherine and Dave knew nothing about building a website but family help was at hand. 
Their older brother Geoff, then 26, who had already made an internet fortune while studying 
at Harvard University, invested some money to get them started. So they could recruit a team 
of programmers and started the site in just six weeks. In the first week 300 people from their 
high school signed up. 
 
4 Teenagers from all over the country came to the site and they were followed by investors 
and advertisers who very much wanted to reach the teen audience. Sixty-five per cent of the 
site’s users are under 18.  
 
5 The site is free and gives every student an online ‘yearbook’. Students digitally sign each 
other’s yearbooks and can vote for the classmate with the ‘best eyes’ or for the ‘cutest 
couple’, among other categories. They can also share music, photos and videos. Students 
can ‘flirt’, ‘battle’ and ‘secretly admire’ one another with the click of a mouse. “We take social 
games to a new level,” Dave said. 
 
6 Catherine still lives with her mother in Skillman, New Jersey. “We’ve had some offers 
from people who want to buy us out, a few pretty big ones,” she says,”and I’ve had lots of job 
offers for when I’ve graduated from college, but I’m not interested right now,” she says. “I’m 
having too much fun working on the site.”
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1p 4 Wat wordt er over Catherine gezegd in alinea 1? 
A Ze heeft samen met anderen een succesvolle website opgericht. 
B Ze heeft veel geld gewonnen met een prijsvraag op internet. 
C Ze is met school gestopt om een bedrijf op te starten. 
 

1p 5 Wat is het voordeel van een jaarboek (on-line) via internet? (alinea 2) 
 

1p 6 Hoe heeft Geoff Cook zijn broer en zus geholpen? (alinea 3) 
A Hij heeft de website voor hen gebouwd. 
B Hij heeft geld in hun bedrijf gestoken. 
C Hij heeft hen in contact gebracht met een internetbedrijf.  
 

2p 7 Geef van elk van de volgende beweringen over MyYearbook.com aan of ze juist  
of onjuist zijn. Gebruik alinea 4 en 5 voor je antwoord. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Jongeren onder de 18 mogen zich alleen aanmelden met toestemming van 

hun ouders. 
2 Aanmelding voor de site is gratis. 
3 Je kunt meedoen aan allerlei verkiezingen. 
4 Je kunt muziek, foto’s en video’s op je pagina zetten. 
 

1p 8 Wat zijn Catherine’s toekomstplannen volgens alinea 6? 
Ze gaat 
A een baan aannemen bij een ander bedrijf. 
B gewoon door met haar site. 
C haar website voor veel geld verkopen. 
D informatica studeren. 
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Tekst 5 
 
Winning football referee 
 
(1)  A football referee has been praised for the 
way he handled a local match. Referee Ben 
Davies was in charge of the game between 
Highfield Rangers and Ibstock United in the 
Under 12s League in Leicester. In the second 
half a shot of an Ibstock United player hit the 
referee and went past the Highfield keeper into 
the goal. It was the only goal scored in the 
game. 
 
(2)  Mr Davies said: “I used to be a goalkeeper myself, so I didn’t get a chance to 
score many goals in my life. I didn’t expect this to happen. I was almost certain it 
was the right decision to let the goal stand. I discussed it with the Football 
Association after the game. The Highfield parents did not agree with my 
decision, but I knew I was right. Even if a dog ran on the field and scored, it 
would have counted. That’s the rules!” 
 
(3)  A Football Association spokesman said: “He was brilliant and handled a 
difficult game very well. He was right to let the goal stand but I’m sure many 
other referees wouldn’t have done it.” 
 

1p 9 Wat gebeurde er tijdens de voetbalwedstrijd tussen Highfield Rangers en 
Ibstock United, volgens alinea 1? 
A De bal raakte de scheidsrechter en belandde in het doel. 
B De keeper van Highfield Rangers scoorde een eigen doelpunt. 
C De scheidsrechter werd geschopt door een speler van Ibstock United. 
 

1p 10 Welke bewering over de scheidsrechter is juist, volgens alinea 2? 
A Hij heeft vroeger als voetballer veel doelpunten gemaakt. 
B Hij kreeg de volledige steun van de ouders van de Highfield spelers. 
C Hij was er vrij zeker van dat het doelpunt geldig was. 
 

1p 11 Hoe reageerde een woordvoerder van de voetbalbond op de beslissing van de 
scheidsrechter Ben Davies, volgens alinea 3? 
Hij vond dat de heer Davies 
A de juiste beslissing had genomen door het doelpunt te laten tellen. 
B eerst had moeten overleggen met de andere scheidsrechters. 
C volgens de officiële regels het doelpunt had moeten afkeuren. 
 

1p 12 Wat was de einduitslag van de wedstrijd Highfield Rangers-Ibstock United? 
A Dat kun je niet uit de tekst opmaken. 
B Highfield Rangers won met 1-0. 
C Het was 1-1 gelijkspel. 
D Ibstock United won met 0-1. 
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Tekst 6 
 

2p 13 Hoe komt het dat veel jongeren niet opletten als ze oversteken? 
 Schrijf drie dingen op. 

 
 
New safety campaign 
Traffic is the single biggest cause of accidental death for 12- to16-year-olds. In 
2007, 46 teens aged 12-16 were killed as pedestrians on Britain's roads along 
with 1,407 serious injuries and 6,013 slight injuries. 
 
Six out of ten teens have either been in an accident or know someone at school 
who has been. Teens get distracted when they cross the road by talking and 
having fun with their friends, using their mobile phones, listening to music, or 
just thinking about something else. 
 
The aim of the new campaign is to make teenagers aware of the dangers of not 
concentrating on what they are doing when they step off the pavement. 
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Tekst 7 
 
My handicap has made me stronger 
 

1 I was very surprised when my friend Jamie told me that Brian liked me. She told 
me he was going to ask me to dance with him at the school party that night so 
I couldn’t wait for the evening. I’m on the dance team, so it is clear that I’m not 
shy about dancing and I was totally excited that Brian wanted to dance with me. 

 

 
 

2 When I spotted him coming across the dance floor towards me, I tried to act 
cool. I lifted my head to smile at him. And then it happened. He suddenly 
stopped walking and turned away. I stood there, frowning for a moment and 
checking myself. Did I have lipstick on my teeth? No. All was fine. And that was 
when it hit me. He must have seen … my hearing aid. 
 

3 I’ve got hearing problems since I was four months old. It left me with no hearing 
in my left ear, and a hearing loss in my right. With my hearing aid on, I can catch 
about 75% of what is said. I use lip-reading to fill in the rest. 
 

4 Of course, it’s not easy, especially when I’m trying to follow a group 
conversation. People turn their faces away while they speak and I’m often 
saying, “What? What did she say?” But I deal with it. Dance practice can be 
difficult too. I’ve had to put up with my coaches yelling at me for being off-beat. 
But I learn routines by staying in the back row and watching the others. 
 

5 My speech isn’t perfect, either. It is hard for me to make the sounds I can’t hear 
(like “s”) and people think I have an accent or that I’m stupid. But I don’t care. 
Instead I focus on the people who are worth my time. Like Jamie. 
 

6 That night at the school party, Jamie and a few other friends marched over to 
Brian and said, “Carrie’s not frustrated by her hearing aid and won’t ever be 
frustrated by people like you!” They’re right! There are guys who won’t judge me. 
And who knows? Maybe one day one of them will ask me to dance! 

 
            Carrie Rector, 16, Albany 
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1p 14 Waardoor was Carrie zo verbaasd? (alinea 1) 
A Brian had haar uitgenodigd voor het schoolfeest. 
B Brian wilde lid worden van haar dansteam. 
C Ze had gehoord dat Brian haar leuk vond. 
 

1p 15 Waarom stopte Brian plotseling toen hij naar Carrie toe liep? (alinea 2) 
A Hij zag dat Carrie zich vreemd gedroeg. 
B Hij zag dat ze lippenstift op haar tanden had. 
C Hij zag haar hoorapparaat zitten. 
 

2p 16 Geef voor elk van de volgende beweringen over Carrie aan of deze juist of 
onjuist is volgens alinea 3 en 4. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze heeft al heel lang een gehoorprobleem. 
2 Ze kan met een hoorapparaat alles horen. 
3 Ze vindt liplezen heel erg moeilijk. 
4 Ze kan moeilijk een groepsgesprek volgen. 
 

1p 17 Hoe redt Carrie zich in het dansteam? (alinea 4) 
A De leraar doet haar de oefeningen apart voor. 
B Zij let goed op de dansers die voor haar staan. 
C Zij volgt vaak extra danslessen. 
 

1p 18 Hoe reageert Carrie op mensen die net zo doen als Brian? (alinea 5) 
A Ze doet net alsof ze hen niet begrijpt. 
B Ze probeert hen te overtuigen dat ze net zo is als andere mensen. 
C Ze steekt haar energie liever in mensen die haar positief benaderen. 
D Ze wordt daar heel erg boos over. 
 

1p 19 Wat wilden vrienden van Carrie duidelijk maken aan Brian? (alinea 6) 
A Dat Carrie Brian nog steeds leuk vindt. 
B Dat ze het niet eens waren met zijn gedrag.  
C Dat ze snapten waarom hij niet met Carrie durfde te dansen. 
 
 
 

Pagina: 246Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0071-a-10-1-o 10 lees verder ►►►

Tekst 8 
 

1p 20 In het tijdschrift ‘Shout’ vertellen tieners over een gebeurtenis waarvoor ze zich 
schamen. Bij welke gebeurtenis hoort het plaatje?  
A nummer 1 (Siobhan) 
B nummer 2 (Becca) 
C nummer 3 (Shout fan) 
D nummer 4 (Manon) 
 
 
 
 

 

Embarrassing moments 
 
1 “I was in my fave shop with my mates one day, but was too lazy to walk upstairs so  
I told my friends to go on up while I took the lift. I walked in and waited, and it took me  
a while to realise that the lift wasn’t moving. I completely panicked and pushed the 
emergency alarm button, and when the doors opened a few minutes later there was a 
huge crowd of people. It turns out I’d forgotten to press the first floor button – cringe!” 
Siobhan, Northern Ireland 
 
2 “My mate and I thought it would be really funny to film ourselves being silly on my 
camera phone, so we were showing off doing funny dances and pulling faces. We 
decided to send it to our other mate for a joke, but somehow we managed to send it to  
a boy – who happens to be my crush – by accident. He sent it to everyone in school  
and they all got a good chuckle out of it. Oh no!” 
Becca, South Essex 
 
3 “I was texting my friend the other day about how much I like a boy in our class but, 
by accident, I sent the message to him! I totally panicked and to make matters worse  
he came up to me at school the next day and said I wasn’t his type! Oh, the shame!” 
Shout fan, Gwynedd 
 
4 “I was at a sleepover when my best friend dared me to go outside wearing a blonde 
wig, holding a Barbie doll and sing ‘I’m a Barbie girl!’ at the top of my voice. I had just 
started singing when the biggest gossip in the whole school walked past! She started  
to laugh, and by the time Monday came it was all over the school. Not only does 
everyone call me ‘Barbie’ now, but they also ask me where Ken is… Aaagh!” 
Manon, North Wales
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 BB-0071-a-10-1-o 11 lees verder ►►►

Tekst 9 
 

1p 21 Je hebt een spijkerbroek gekocht. Er is een tip voor de klant bijgevoegd. 
Waarvoor word je gewaarschuwd? 
In het begin kan het kledingstuk 
A erg gaan kreuken. 
B er nogal vuil uitzien. 
C kleurstof afgeven. 
D krimpen bij het wassen. 
 
 

TIP 
 Dear customer,                           
 
You have chosen a very fashionable denim  
article. 
 
The extreme high colour intensity is reached by  
dying the article several times. In order to  
be able to offer you this intensive colour, the article 
is not pre-washed. Please keep in mind that this 
garment can run while wearing or washing it. 
After the first washings this effect is reduced. 
 
We hope you will enjoy your new garment. 
 
Your dept. for product development 
 
                                                    DENIM 
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 BB-0071-a-10-1-o 12 lees verder ►►►

Tekst 10 
 

2p 22 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens de tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Als er verf op je huid komt, kun je dat met alcohol weghalen. 
2 Verf je wenkbrauwen meteen mee in dezelfde kleur als je haar. 
3 Schrik niet als je na het verven last van haaruitval hebt. 
4 Je moet verf altijd aanbrengen op droog haar. 
 

Hair Dying Mistakes 
 

1 Over-dying hair  
 If you did not achieve the desired effect, using 
 Liquid Tide can correct this. A couple of days of  
 use will lighten the colour until your hair returns to  
 the original colour.  
 
2 Dying eyebrows and eyelashes 
  Never use hair dye on eyebrows and eyelashes!  
  Ask for medical help when dye gets into your  
      eyes. 
 
 

 
3 Losing hair   
 After dying, always rinse with cold or lukewarm water to avoid your hair from 

falling out. 
 
4 Staining your skin or clothes  
 Protect your skin by wrapping a towel around your neck as the dye can irritate 

your skin or affect your clothes. Gloves should be used and must be included in 
a hair dye kit. If you do happen to stain your skin, don't worry, rubbing alcohol 
will remove dye stains from your skin. 

 
5 Forgetting to check for allergic contents    
 After choosing a brand, apply a tiny amount of hair dye near your neck or behind 

your ear to see if irritation, allergy, hair loss or any bad reactions occur. Wash 
the affected area right away if this happens.   

 
6 Using hair conditioner before you dye   
 Do not condition your hair a few hours before applying hair dye. Your hair needs 

to be free of dirt and oil. 
 
7 Applying dye to dirty, tangled hair    
 Be sure your hair is clean before applying. Hair should be slightly damp when 

dye is applied. 
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 BB-0071-a-10-1-o 13 lees verder ►►►

Tekst 11 
 

1p 23 Wanneer loop je het risico om gehoorproblemen te krijgen volgens 
onderstaande tekst?  
Maak de zin in je uitwerkbijlage af: Je kunt gehoorproblemen krijgen als… 
 

 

MIND & BODY   S o u n d  d a m a g e  
If the music in a pub or club is so 
loud that you can’t talk to someone 
sitting two metres away without 
shouting, it is probably damaging 
your hearing. An Australian survey 
found that people who spend more 
than six hours a week in places with 
music that makes normal speech 
impossible, will have a hearing 
problem. 
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 BB-0071-a-10-1-o 14 lees verder ►►►

Tekst 12 
 
Je leest de ingezonden brief van Ruth in een tijdschrift. 
 
I wish I could turn back time…. 
 

1  “I have been best mates with Gemma since the first day of primary school. 
From then on, we were inseparable. When we started high school, Gemma 
started to get teased about her red hair. At first it seemed like a harmless joke.  
I told Gemma just to laugh along with the bullies, and I did the same. 

2  The bullying got worse and worse. But I did nothing to help Gemma. Sure,  
I was there for her after school, but in the classroom or the school grounds -  
I just continued to laugh along with the bullies. I never stood up and said that it 
was wrong what they were doing. I never reported them to the teachers. I never 
had the courage to put my arm around Gemma and walk away. I was as bad as 
the bullies themselves. 

3  I don’t know why I didn’t do anything to help my best friend. Maybe I was 
scared to speak up, frightened the same thing would happen to me. I should 
have realised that by doing nothing, I was hurting her just as 
much. I think my behaviour has destroyed the close bond we 
once had. I’ll never forgive myself for being such a coward.” 
 
 
 
                   Ruth 
 

1p 24 In alinea 2 geeft Ruth voorbeelden waarmee ze Gemma had kunnen helpen. 
Welk voorbeeld wordt niet genoemd in de tekst? 
A Ze had de pesters kunnen aangeven bij een docent. 
B Ze had de pesters kunnen aanspreken op hun gedrag. 
C Ze had Gemma meer in bescherming kunnen nemen. 
D Ze had haar ouders kunnen inlichten. 
 

1p 25 Aan welke zin uit alinea 3 kun je zien dat Gemma en Ruth niet meer zulke goede 
vriendinnen zijn? 

 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden over van de zin waaruit 
dat blijkt. 

 
1p 26 Met welk woord zou je alinea 3 kunnen samenvatten? 

A moed 
B spijt 
C vriendschap 
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 BB-0071-a-10-1-o 15 lees verder ►►►

Tekst 13 
 

1p 27 Het programma Big Brother is ook in Engeland populair. In het blad Sugar wordt 
een aantal lezers de vraag gesteld “Is there too much reality TV?” 
Wie vindt niet dat er te veel van dit soort programma’s worden uitgezonden? 
A Yoshua 
B James 
C Darren 
D John 
 
 
We ask, you answer 
With Big  
With Big Brother, Survivor 
and a host of copycat 
fly-on-the-wall shows… 
 

IS THERE TOO MUCH  
REALITY TV? 

 
“The first Big Brother    
was fab, but there’s  
been too much of it    
now.” 
Yoshua, 19 
 

“Big Brother was 
a breath of fresh  
air, but there are  
too many reality  
shows now.” 
James, 16 

 
“I’m hooked on Big   
Brother, and all the  
other shows,  
especially Survivor.”  
Darren, 18 
 

 
“That kind of  
show’s starting  
to annoy me.  
The people on  
them play up to  
the cameras.” 
John, 19 
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 BB-0071-a-10-1-o 16 lees verder ►►►

Tekst 14 
 

2p 28 Geef bij elke bewering over jongens aan of die wel genoemd of niet genoemd is 
volgens de tekst. 
Omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ in je uitwerkbijlage. 
 
1 Ze halen betere cijfers als er alleen jongens in de klas zitten. 
2 Ze werken harder voor een meester dan voor een juf.  
3 Ze vertellen hun problemen liever aan een mannelijke leerkracht.  
4 Ze pesten elkaar minder als er een vrouw voor de klas staat. 
 
 
More male school teachers needed   
 

 
 
More male teachers are needed if boys are to get the best out of primary school. 
This year's exam results show that many boys are still underachieving. A new 
survey found that boys find it easier to talk to male teachers than female ones, 
and they worked harder if a man was telling them what to do. The survey also 
found that boys were more likely to go to a male teacher for help with problems 
like bullying. At the moment just over one in 10 of primary school teachers are 
male, and education experts want more to apply. The survey came up with its 
results after asking more than 1,000 adult men about their time at primary 
school. Half of the adults asked said that a male teacher had been an important 
role model in their life. 
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 BB-0071-a-10-1-o 17 lees verder ►►►

Tekst 15 
 

1p 29 Rory heeft de auto van zijn vader kapot gemaakt. 
 Hoe heeft hij dat gedaan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I usually drive my grandma’s old diesel car, but I had a date with my new 
girlfriend, so persuaded my dad to lend me his flashy car for the night.  
It needed petrol, so I put in half a tank and drove off. By the time I got to my 
girlfriend’s house, the car was jerking madly and smoke was coming out of the 
back. Her dad had to call the AA1), who told me the car would need a new 
engine because ‘somebody’ had put diesel in rather than petrol.  
I’m still paying my dad back.  

Rory, 18, Devon 
noot 1 AA = wegenwacht 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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 BB-0071-a-10-1-0 18 lees verder ►►►

Tekst 16 
 

1p 30 Welke bewering over auditie doen voor een rol in de Boy From Oz is juist? 
A De auditie begint precies om 9 uur. 
B Er worden jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar gezocht voor een rol. 
C Je moet al eerder in een musical hebben gespeeld. 
D Je moet langer zijn dan 1.33 m. 
 

 
 

AUDITIONS 
Here’s your 

chance to hit the 
bright lights in 
the smash hit 

Australian musical 
The Boy From Oz 

opening at the 
Burswood Theatre 

March 3rd 
 
 
 
We are auditioning for three boys to play the role of Young Peter Allen. 
Age   Between 8 to 12 years 
Height   No taller than 1.33 m (4,5 feet) 
Vocal Range G (below middle C) to E (above A above Middle C) 
Abilities  Must be able to sing, dance and speak dialogue truthfully 
Character  Growing up in the 1950’s, he was a small town kid 
    dressed in shorts and socks, with a cheeky smile 
    and love of entertaining 
Please bring A song with sheet music and dance shoes 
Auditions  The Burswood Convention Theatre 
    Burswood Resort 
    Great Eastern Highway 
    Rivervale 

   9AM SHARP on SATURDAY 29    
   JANUARY 

    Assemble in the West Foyer 
    of the Convention Centre 
Enquiries  Phone 08 9271 1300 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  BB-0071-a-10-1-0* BB-0071-a-1-10-o* 
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BB-0071-a-10-1-u 

Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 BB-0071-a-10-1-u 2 lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C  
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C  
 
 

Tekst 3 
 

 3 omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ 

  1  juist  onjuist 

2   juist  onjuist 

3  juist   onjuist 

4  juist  onjuist 

 
 

Tekst 4 
 

 4 A B C 
 

 5 ........................................................................................................................................  
 

 6 A B C  
 

 7 omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ 

1  juist  onjuist 

2  juist  onjuist 

3  juist   onjuist 

4  juist  onjuist 

 
 8 A B C D 

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 BB-0071-a-10-1-u 3 lees verder ►►►

Tekst 5 
 

 9 A B C  
 

 10 A B C  
 

 11 A B C  
 

 12 A B C D 
 
 

Tekst 6 
 

 13 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
3 .......................................................................................................................... 
 
 

Tekst 7 
 

 14 A B C  
 

 15 A B C  
 

 16 omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ 

1  juist  onjuist 

2  juist  onjuist 

3  juist   onjuist 

4  juist  onjuist 

 
 17 A B C  

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C  

 
 

Tekst 8 
 

 20 A B C D  
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 BB-0071-a-10-1-u 4 lees verder ►►►

Tekst 9 
 

 21 A B C D 
 
 

Tekst 10 
 

 22 omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ 

1  juist  onjuist 

2  juist  onjuist 

3  juist   onjuist 

4  juist  onjuist 

 
 

Tekst 11 
 

 23 Je kunt gehoorproblemen krijgen als ...........................................................................  
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 12 
 

 24 A B C D 
 

 25 ............................................................................................................................ 
 

 26 A B C  
 
 

Tekst 13 
 

 27 A B C D 
 
 

Tekst 14 
 

 28 omcirkel ‘wel genoemd’ of ‘niet genoemd’ 

1   wel genoemd  niet genoemd 

2   wel genoemd  niet genoemd 

3  wel genoemd  niet genoemd 

4  wel genoemd  niet genoemd 
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 BB-0071-a-10-1-u 5 lees verder ►►►

Tekst 15 
 

 29 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 16 
 

 30 A B C D 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  BB-0071-a-10-1-u* 
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913-0071-a-BB-1-o 

Examen VMBO-BB 

2009 
 

 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
dinsdag 2 juni

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Wat wordt er duidelijk over de gewonde gans in Abington Park? 
A De pijl die door zijn lijf stak, is zonder problemen verwijderd. 
B Het is nog niet gelukt om hem te vangen. 
C Hij is helaas aan zijn verwondingen bezweken. 
 

 
 

Off to quack’s 
..I’ve gotta fly 
THIS is the Canadian goose shot through  
the neck with a crossbow by cruel yobs. 

The terrified bird still managed to  
FLY with its flock yesterday after the 
18-inch arrow missed its organs. Vets 
are still trying to catch it at Abington 
Park, Northants, before infection sets in.  
A stunned volunteer said: “It’s 
incredible it’s alive. ” 
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Tekst 2 
 
Je ziet deze advertentie in een jongerentijdschrift. 

1p 2 Wat moet je doen om een stapel CD’s te winnen? 
A opschrijven hoeveel CD’s Pete Wentz tot nu toe heeft gemaakt 
B raden hoeveel CD’s je nodig hebt voor de lengte van Pete Wentz 
C tellen hoeveel afbeeldingen van Pete Wentz er in het tijdschrift staan    

WIN! 
Pete Wentz’s 
height in CDs 
 
A Fall Out Boy-size pile of CDs 
could be yours just for counting 
the number of mini Petes hidden 
throughout this issue. Easy peasy! 
 
         t 5ft 7, rock-star Pete Wentz isn’t 
          exactly tall, but take it from  
          CosmoGIRL, if you turn him into a  
          pile of CDs he looks flippin’ huge!  
 Such a pile could be yours in our special 
Music Issue competition. All you have to do is 
tell us correctly how many mini Pete Wentz 
pictures we’ve hidden throughout the issue.  
 Send your answers along with your name 
and address to: Give Me A Pete Wentz-Size 
Pile Of CDs, CosmoGIRL! 72 Broadwick 
Street, London W1F9EP by 12 November 
2009. Usual competition rules apply, see 
page 88 for details. 
 

A

NUMBER OF PETES IN THE MAG ......................
 
Mrs/Ms/Miss/Mr. .................................Initials............

Surname.....................................................................

Address. .....................................................................

............... .....................................................................

............................Postcode........................................

Fill in this form and send it to: Give Me A Pete 
Wentz-Size Of CDs, CosmoGIRL!,  
72 Broadwick Street, London W1F9EP by  
12 November 2009 

GIVE ME A PETE WENTZ- 
SIZE PILE OF CDS 
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Tekst 3 

My six nights up a tree… 

 
1 An Australian farmer, David Jones, was knocked unconscious after falling  from 

his horse when it stumbled. He rolled into a swamp crawling with reptiles. After 
coming round he realised his only chance to survive was to climb into a nearby 
tree. He spent seven days up the tree in a lonely part of North Queensland, 
looking down into the jaws of two hungry crocodiles.  

 
2  Injured and with just two meat sandwiches and a bottle of water in his 

pocket, he spent the first night tied to a branch around 8ft from the ground, as 
the crocodiles waited for him below. The next night he got higher and set up 
some sticks that he could lie on. 

 
3  David said: “I couldn't go down as it was too dangerous. So my only hope 

was that someone would come and find me before the crocs did! Every night two 
crocs were sitting at the bottom of the tree staring up at me. All I could see was 
two sets of red eyes below me, and all night I had to listen to a big bull croc 
making a lot of noise.” 

 
4  Within three days, his sandwiches and water had gone. His efforts to attract 

the attention of rescuers, such as making a flag from his shirt, flashing sunlight 
from his tobacco tin failed because of the thick surrounding bush. 

 
5  He was finally rescued by an army helicopter after the pilot spotted his 

waving and distress signal. “I could see the choppers, I knew they were there.” 
David was lifted to safety and he heard they had been looking for him non-stop 
for the past six days.  

 
6  Officials said he had been fortunate to escape, as the crocodiles had 

certainly seen him as an easy next meal. Mark Read, of the Queensland Parks 
and Wildlife Service, said that the crocodiles, although they are less active in 
winter, would have sensed they were within feet of injured prey. “If breakfast, 
lunch or dinner presents itself in an easy way, they'll certainly take advantage of 
the situation,” he said. 
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1p 3 Hoe kwam het dat David bewusteloos raakte? (alinea 1) 
A Hij kwam met zijn hoofd tegen een laaghangende tak. 
B Hij viel uit een boom waarin hij was geklommen. 
C Hij viel van zijn paard toen het ergens over struikelde. 
 

1p 4 Wat wordt er gezegd over de eerste nacht na het ongeluk? (alinea 2) 
A David durfde absoluut niet te gaan slapen. 
B David had een bed van takken gemaakt om op te liggen. 
C David had zich vastgebonden aan een grote tak. 
 

2p 5 Hoe wist David dat de krokodillen er ook ‘s nachts waren? (alinea 3) 
 Noem twee dingen, waardoor David wist dat de krokodillen er nog waren.  

 
2p 6 David probeerde de aandacht te trekken van de reddingsdiensten. (alinea 4) 

 Noem twee dingen die hij deed. 
 

1p 7 Waarom was er een helikopter in de buurt van de plek waar David zat?  
(alinea 5) 
A De helikopter deed mee aan een legeroefening. 
B De helikopter vloog toevallig over. 
C De helikopter was naar David op zoek. 
 

1p 8 Wie wordt/worden er in dit verhaal bedoeld met ‘breakfast, lunch or dinner’? 
(alinea 6) 
A David Jones 
B de krokodillen 
C Mark Read 
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Tekst 4 
 

1p 9 Wat kun je boeken bij de organisatie Naturetrek? 
Een lang weekend om 
A beren te observeren in hun natuurlijke omgeving. 
B een bezoek te brengen aan een opvangcentrum voor beren. 
C onder begeleiding in een bepaald gebied op beren te jagen. 
 
 

 

c
 
 
Each summer Naturetrek carefully guides small, expert- 
escorted groups to Finland’s remote taiga forests, close to 
the Russian border, to watch and photograph wild brown 
bears. Join us on a (4-day) 
long weekend to enjoy Bears and 
other arctic wildlife. 
 
Price: £ 795 
(all-inclusive, using wilderness 
guesthouse & log cabin hide;  
flights ex Heathrow) 
 
Departures: throughout May, June, 
July & August (including special  
family departures in July & August). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE UK’S LEADING WILDLIFE TOUR SPECIALIST 

BEARS!
  IN FINLAND’S FINEST FORESTS 

naturetrek.co.uk 
         Call: 01962 733051 
       See brochure or visit our website for full details. ATOL 2962. AITO 
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HOW TO ORDER 
THE PERFECT SANDWICH

 
 
 

Select a HOT or Cold Sub® 

 

 

 
Select a Footlong (30cm) 

or a Six inch (15cm) 
 
 
 
 

Select one of our Six Bread Varieties 
Honey Oat, Parmesan Oregano,  

Hearty Italian, Italian, Italian Herb and Cheese, Wheat 
 

 

Select your Favourite 
FREE Toppings 

Cheese, Onions, Lettuce, Tomatoes, Cucumbers, 
Pickles, Green Peppers, Black Olives and Hot Peppers 

 

 

 

Choose One of our Great Tasting Select Sauces 
Chipotle Southwest, Honey Mustard, 

Dijon Horseradish, Sweet Union, BBQ, Red Wine Vinaigrette 
Plus a wide variety of other sauces available 

 

 
 

Ask for Double Meat, Bacon or 
Double Cheese 

(For an extra charge) 
 

Make your Sandwich into a Fresh Value Meal 
Add a Drink and Cookie or Crisps 

 
 
 
 
 

 
 

Tekst 5 
 

1p 10 Je hebt een enorme trek in een broodje van Subway. Je hebt een grote 
Italiaanse sandwich gekozen. Je wilt nu als beleg kaas, tomaat en komkommer. 

 Bij welk nummer kun je dat beleg kiezen?  

1

 2

3

4

5

6

Try it today! 
at a SUBWAY  Restaurant near you 

147 Pread Street, Paddington, London, W2 1RL 
Tel:020 7706 2888  Fax 020 7402 3888 

 

www.subway.co.uk 
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Tekst 6 

 
Busdriver reprimanded 

 
A bus driver in Leicestershire took his packed vehicle to a police station when an 
88-year-old widow, who had lost the photo from her free travel pass, refused to 
pay the fare. Tearful Florence Ogle wouldn’t give in as the driver told her to get 
out. So the passengers were kept waiting 20 minutes before the driver took them 
all with him to call in the law. 
Mrs Ogle finally paid the £1.90 cost of the trip from Lutterworth to Rugby to stop 
her public humiliation. She wept: “It was so embarrassing to be treated like a 
criminal.” 
Angry passenger Sharon Roberts said: ”She might have had a heart attack. It 
was disgusting.” 
A coach firm official said: “This goes against all our rules and values. The driver 
has been reprimanded.” 
 

   
 

1p 11 Waarom mocht mevrouw Ogle niet met de bus mee in Leicester? 
A Ze had geen geldig vervoerbewijs. 
B Ze had te weinig geld bij zich voor de bus. 
C Ze stond bekend als zwartrijder. 
 

1p 12 Wie had zich volgens de busmaatschappij misdragen? 
A de boze buspassagier 
B de buschauffeur 
C mevrouw Ogle 
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Tekst 7 
 

2p 13 Schrijf twee oorzaken op waardoor het brood duurder wordt volgens het artikel. 
 
 

Heatwave puts 4p on a loaf 
 
 
 
 
 
 

BREAD prices will rise by as much as 4p a loaf because of a poor harvest 
blamed on the hot summer and higher energy bills, bakers warned yesterday. 
 
Rank Hovis and ADM Milling, Britain’s biggest millers, are increasing the price of 
their flour by around £29 per ton next month. 
 
The National Association of Master Bakers said it expected this to put between 
2p and 4p on a loaf.  
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Tekst 8 
 

I helped the police 
catch a thief  
 
Beth, 15, managed to stop a crime with her fast 
thinking and texting skills! 

1 “Rubbing my eyes, I looked at my alarm 
clock - 4am! A loud bang and the sound of 
glass being smashed had woken me up. 
Who was making all that noise so early in 
the morning? When I heard my dad shout, 
“I’ve called the police - get out of here!” I 
realised what was going on. I felt sick to my 
stomach and my blood ran cold. Someone had been trying to break into our house! 

 
2  I grabbed hold of my mobile. If Dad got hurt, we would need help fast. I looked 

out of the window. All I could make out was a figure in black running up our garden 
path in the direction of a car with its engine running. As our neighbours’ security 
light flashed on I could see the number plate quite clearly. Suddenly I knew what to 
do. I’m quick at texting so I tapped the number into my phone before the driver sped 
off. 

 
3  When the police arrived I grabbed my mobile and went downstairs. They were 

asking my parents loads of questions. But it had been dark and the burglar had worn 
a balaclava, so Dad couldn’t give a good description. Mum said “Go back to bed 
…we’ll deal with this.”  

 
4  I blurted out: “I saw the car from my window and I took down the number plate.” 

Then I handed my phone to one of the policemen, PC Miles. He radioed the 
information to the police station, saying they would run a search to track down the 
owner of the car. A few days later PC Miles called round. “Good news,” he told us. 
“We traced down the car and it seems we have arrested the burglars too”. 

 
5  A few months passed and we didn’t hear anything more, so I thought the police 

had forgotten about us. Then completely out of the blue, Dad got a call. The man in 
the balaclava and the getaway driver had been accused of two other burglaries and 
were both going to trial. I had to give evidence as part of the case against them. But 
because of my age, I wouldn’t have to go along to court and face the two men. 

 
6  A policewoman called at our house and asked me lots of questions about that 

night to find out what I remembered. It was difficult as so much time had passed 
since then. I was glad, though, I didn’t have to stand up in court like you often see 
on TV. The two men were sentenced and were sent to prison for several months.  

 I felt proud. Because of my quick thinking they were punished for what they had 
 done!” 
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1p 14 Waardoor werd Beth om vier uur ‘s nachts wakker? (alinea 1) 
A Haar vader was aan het schreeuwen. 
B Haar wekker ging af. 
C Ze hoorde opeens veel lawaai. 
D Ze voelde zich misselijk. 
 

1p 15 Hoe kwam het dat Beth de nummerplaat van de auto kon lezen? (alinea 2) 
 

2p 16 Waardoor konden Beth’s ouders geen goede beschrijving geven van de 
inbreker? (alinea 3) 

 Schrijf twee oorzaken op.  
 

1p 17 Wat deed politieagent Miles met de informatie van Beth? (alinea 4) 
A Hij deed niets met de informatie. 
B Hij gaf alles door aan het politiebureau. 
C Hij nam het mobieltje als bewijs in. 
 

1p 18 Welk goed nieuws had PC Miles voor de familie? (alinea 4) 
A De auto was opgespoord. 
B De gestolen spullen waren terug gevonden. 
C De inbrekers hadden een gevangenisstraf gekregen. 
 

1p 19 Wat gebeurde er een paar maanden na de inbraak? (alinea 5) 
A Beth moest als getuige voor de rechtbank verschijnen. 
B Beth moest naar het bureau om de inbrekers te identificeren. 
C De daders waren opgepakt en moesten voorkomen. 
 

1p 20 Waarom vond Beth het moeilijk om met de politieagente te praten? (alinea 6) 
A Ze vond het vervelend weer allerlei enge beelden in haar hoofd te krijgen. 
B Ze was bang dat de mannen haar zouden bedreigen. 
C Ze wist niet meer precies wat er was gebeurd tijdens de inbraak. 
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Tekst 9 
 

2p 21 Geef bij elke bewering aan of die juist is of onjuist volgens de tekst. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage 
 
1 Een douchebeurt waarbij gezongen wordt, duurt ongeveer negen minuten. 
2 Scheren onder de douche zorgt voor een hogere energierekening. 
3 TV-kijken kost meer stroom per minuut dan douchen. 
4 Het is beter om niet elke dag te douchen. 
 
 
 

Singing in the shower? 
 

 
 
Australians may want to be happy, but they shouldn’t start singing in the 
shower. EnergyAustralia, one of the country’s largest electricity 
suppliers, says singing in the bathroom adds an extra 9.08 minutes 
to a normal scrub. 
Singing, daydreaming, shaving and other ‘non-essential activities’ in the 
shower are adding to the average family’s power bills and also 
contributing to global warming, it says. 
The shower has become the latest target for energy saving ideas. “You 
use enough electricity during one minute of showering to run your 
television for four hours,” said Paul Myors, the company’s energy saving 
expert. “If the average family cut their daily showers by two minutes 
they would save just over $100 (£40) a year.” 
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Tekst 10 
 

Swimming with a crocodile

  
 

A bunch of Australian school kids turned up for an early morning dip at the 
outdoor pool in Darwin, Australia, to see an unexpected scaly visitor lurking in 
the shadows. It turned out they had to miss out on their swimming lesson after a 
crocodile got into their pool! Their snappy guest crawled across the lawn, 
straight into the pool. The reptile stayed underwater for two hours before it was 
caught, tied up and taken to a nearby zoo. There have been lots of sightings of 
crocodiles in Australia in recent days. 
 
 

1p 22 Wat wordt er gezegd over een krokodil in Australië? 
A Hij heeft een groep schoolkinderen aangevallen. 
B Hij was in een zwembad terechtgekomen. 
C Hij was ontsnapt uit een dierentuin. 
 

1p 23 De krokodil wordt ook met andere namen dan ‘crocodile’ aangeduid in het 
verhaal. Welk woord slaat niet op de krokodil? 
A a scaly visitor 
B a snappy guest 
C the lawn 
D the reptile 
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Tekst 11 
 

FAMILY DOG SAVES BOY 
 

 
 
1 A Welsh border collie, called Bud, saved its eight-year-old master Neil, who was 

in danger of drowning when he lay helpless in a river with two broken arms. The 
dog managed to pull the boy out of the water. Neil had been swinging on a self-
made rope swing, when he lost his grip and fell into the river. As Neil lay up to 
his waist in the water he called his family’s seven-year-old dog down from the 
bank. 

 
2  Neil wrapped the dog’s lead around his body and the dog managed to pull 

him out of the river. Neil was able to walk home and was taken to hospital by his 
parents straight away. An X-ray showed he had broken four bones in his arms. 

 
3  Neil said: “I lay on my back in the cold water and called for Bud. When he 

heard me he came at once. He seemed to know what to do. I was scared to 
death and covered in mud. It took ages to come out of the water because the 
bank of the river was slippery. But Bud knew exactly where to go.” 

 
4  Yesterday, with his arms in plaster, Neil was recovering at home. The family 

has given the dog a lot of treats to reward him. Bud has been in the Thomas 
family for more than six years. The Thomases found him in a local dogs’ home. 
His owners had left him in the woods in a black bag. When Neil and his parents 
saw the dog for the first time they had a good feeling about Bud straight away. 

 
5  A spokesman of the Dogs Trust charity said: “We often hear of cases where 

dogs have come to their owner’s rescue in many different ways. It seems Bud 
knew that Neil was in trouble and helped out. You could say it was his chance to 
pay the family back for taking him in many years ago.”  
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1p 24 Wat was Neil aan het doen voordat hij een ongeluk kreeg? (alinea 1) 
A Hij was aan een touw boven een riviertje aan het slingeren. 
B Hij was aan het stoeien met zijn hond bij een riviertje. 
C Hij was aan het zwemmen in een snelstromend riviertje. 
 

1p 25 Hoe heeft Bud zijn baasje Neil gered? (alinea’s 2 en 3) 
A De hond hield Neil boven water tot er hulp kwam. 
B De hond rende naar huis om hulp te halen. 
C De hond trok Neil op de kant.  
 

2p 26 Schrijf twee dingen op die het moeilijk maakten voor Neil om uit de rivier te 
komen. (alinea’s 2 en 3) 
 

1p 27 Hoe was de familie Thomas aan Bud gekomen? (alinea 4) 
A Hij was bij hen aan komen lopen. 
B Ze hadden hem in het bos gevonden.  
C Ze hadden hem uit een asiel gehaald. 
 

2p 28 Geef van elk van de volgende beweringen aan of ze juist of onjuist zijn volgens 
alinea 5. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage 
 
1 Het komt vaak voor dat honden hun baasje redden.  
2 Bud leek zelf aan te voelen dat Neil in gevaar was. 
3 Bud had al eerder iemand het leven gered. 
4 Bud deed zo iets terug voor de familie Thomas. 
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Tekst 12 
 

1p 29 Op een chatsite geven jongeren hun mening over het dragen van opvallende 
kleding om je verkeersveiligheid te vergroten. 
Wie ziet niks in het dragen van ‘veilige’ kleding? 
A Katie  
B Ali   
C Clemmie 
D Luke  
E Neena  
F Kim 
 

1p 30 Op een chatsite geven jongeren hun mening over het dragen van opvallende 
kleding om je verkeersveiligheid te vergroten. 
Wie heeft een idee om veilige kleding er toch trendy te laten uitzien? 
A Katie  
B Ali   
C Clemmie 
D Luke  
E Neena 
F Kim  
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How can you stay safe and trendy? 
 
Reflective stripes can make you loads more visible to cars…but can safety 
clothing be cool to wear?? What do you think? 
 
 

   
 
 
 
 
 
“Safety is more important than 
looking cool! If you died from not 
being safe, there wouldn’t be 
anyone to be cool! If everyone 
wore reflective clothes no one 
would get hurt or bullied ‘cos 
everyone would look the same.” 

Katie, 16, Fleet 
 
“If the school made the reflectors 
part of the uniform then everyone 
would have to wear it and so you 
wouldn’t feel so ‘untrendy’ as your 
other friends.” 

Ali, 15, Catterick 
 
“I think there should be more 
trendy clothes with fluorescent 
stripes so people aren’t teased. 
Beside most people would rather 
stay alive looking silly than die 
looking trendy.” 

Clemmie, 16, London 

 
 
People should just put in more 
street lights and make cars go 
slower. It’s the cars that are in the 
wrong after all! Face it, you can’t 
make us wear those stupid 
clothes!” 

Luke, 17, Aberdeen 
 
“Hey, if they keep you safe then 
who cares. I’d wear them. I’d rather 
stay alive and ‘not look cool’ than 
die in an accident looking cool.” 

Neena, 15, Romford 
 
“Reflective colours should be used 
for the logos on clothes. For 
example on a Nike coat the tick 
should be a reflective colour.” 

Kim, 16, Coventry 
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Tekst 13 
 

Mum blows £135,000 
 

 
 

1 A jobless British single mother has been charged with stealing a large amount of 
cash that was transferred to her bank account by mistake. With just £6,59 in the 
bank 20-year-old Sarah Jane Lee went to her local bank to withdraw £10. To her 
astonishment she saw that rather more funds were available: an extra £135,000 
to be precise. She couldn’t believe her eyes when she saw her bank balance: 
£135,006.59! 

 
2  “When I realised how much money was in my account I felt nervous and 

sick,” Sarah Jane said. “All it said on the statement was ‘account adjustment’ 
and I didn’t touch the money for a day. The next day I went to the bank and drew 
out £500. They should have said it was their money. I asked them what ‘account 
adjustment’ meant, but they couldn’t tell me. They just asked me if I wanted to 
open a savings account with the money.” 

 
3  Over the next few weeks she lived like a lottery winner, blowing almost all of 

the money. She transferred money to friends and relatives and spent £10,000 on 
a trip to Disneyworld in Florida, a large-screen plasma television and other 
luxuries.  

 
4  It took the bank two weeks to realise its mistake. When Sarah Jane found 

that her account at the Abbey bank was frozen she knew she was in trouble.  
 “I walked into the bank, held my hands up and waited for the coppers. I was 

arrested  and searched in the middle of the bank. I felt totally humiliated,” Sarah 
Jane said.  

 
5  In court Sarah Jane admitted she knew the money didn’t belong to her. Now 

she is facing a possible prison sentence. “My mum told me that I shouldn’t 
spend any of it and tell the bank about it. I wish I had listened to her.” 
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1p 31 Hoe kwam het dat Sara Jane Lee zo veel geld op de bank had staan? (alinea 1) 
A Ze had een grote geldprijs gewonnen. 
B Ze had het per ongeluk op haar rekening gekregen. 
C Ze had het van de bank geleend. 
 

1p 32 Welk advies kreeg Sarah van haar bank? (alinea 2) 
A al het geld op haar rekening te laten staan 
B een spaarrekening te openen 
C geen grote bedragen in één keer op te nemen 
 

2p 33 ‘she lived like a lottery winner’ (alinea 3) 
 Geef daar drie voorbeelden van. 

   
1p 34 Op welk moment realiseerde Sarah Jane zich voor het eerst dat ze in de 

problemen zat? (alinea 4) 
A toen al het geld op was 
B toen ze geen geld meer kon opnemen 
C toen ze in de bank werd gearresteerd  
 

1p 35 Wat maakt Sarah Jane duidelijk in de laatste alinea? 
A Ze heeft er nog helemaal geen spijt van. 
B Ze vindt nog steeds dat de bank ook schuldig is. 
C Ze wilde dat ze het advies van haar moeder had opgevolgd. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 14 
 

1p 36 Je zoekt een vakantiebaantje waarbij je voor gezinnen leuke buitenactiviteiten 
kunt organiseren. Op het internet zie je onderstaande advertentie van  
Canvas Holidays.  
Op welke vacature kun je dan het beste solliciteren? 
A Campsite courier 
B Children’s courier 
C Buzz courier 
D Wild & Active couriers 

 
 
 
 
 

Canvas Holidays & Camping Life Have Exciting Seasonal Vacancies 
For the 2008 Camping Season.  
 

Have you got what it takes? 
Working overseas for Canvas Holidays or Camping Life means ensuring our 
customers have the best holiday they have ever had. We are looking for friendly, 
enthusiastic, independent and hard working people to join our team of staff at 
campsites in France, Spain, Italy, Luxembourg, America and Switzerland. 
 

What’s in it for you? 
A fantastic summer, friends for life and great job satisfaction. 
 

The jobs we offer 
Campsite Courier: Your duties will involve preparing customer accommodation 
for arrival, welcoming customers to the campsite. 
 
Children’s Courier: It will be your resonsibility to plan a programme of activities 
and games for our younger guests with the emphasis on fun. 
 
Buzz Courier: It will be your responsibilitiy to plan a lively and varied 
programme of sports and activities for our teenage customers. 
 
Wild & Active Couriers: It will be your responsibility to plan a programme of 
wildlife walks and environment-based activities for the whole family. 
 
Contact Information: 
 
Contact: Anywork Anywhere Ltd, 
 5 Market Square, 
 Minchinhampton, 
 Stroud, 
 Gloucestershire, 
 GL69BW, UK 
Tel: +44(0)1453 889441 Fax: +44(0)1453 887104 
www: http://www.anyworkanywhere.com/canvas.html 
 

einde  913-0071-a-BB-1-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 

 
Tekst 1 

 
 1 A B C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C 
 

 5 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 

 6 1 ......................................................................................................................  
  

2 ......................................................................................................................  
 

 7 A B C  
 

 8 A B C  
 
 

Tekst 4 
 

 9 A B C  
 
 

Tekst 5 
 

 10 ........................................................................................................................  
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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Tekst 6 
 

 11 A B C  
 

 12 A B C  
 
 

Tekst 7 
 

 13 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
 

Tekst 8 
 

 14 A B C D 
 

 15 ........................................................................................................................  
 
  ........................................................................................................................  

 
 16 1 ......................................................................................................................  

 
  2 ......................................................................................................................  

 
 17 A B C  

 
 18 A B C  

 
 19 A B C  

 
 20 A B C  
 
 

Tekst 9 
 

 21 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

  1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
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Tekst 10 
 

 22 A B C  
 
 23 A B C D 

 
 

Tekst 11 
 

 24 A B C  
 

 25 A B C  
 

 26 1 ......................................................................................................................  
  

2 ......................................................................................................................  
 

 27 A B C  
 

 28 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

  1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 

Tekst 12 
 

 29 A B C D E F 
 

 30 A B C D E F 
 
 

Tekst 13 
 

 31 A B C  
 

 32 A B C  
 

 33 1 ......................................................................................................................  
  

2 ......................................................................................................................  
 
3 ......................................................................................................................  
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 34 A B C  
 

 35 A B C  
 
 

Tekst 14 
 

 36 A B C D 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  913-0071-a-BB-1-u* 
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 945-0071-a-BB-2-o  

Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 23 juni

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Wat wordt er gezegd over de makers van Lego? 
Ze hebben 
A een Lego-basketballspel ontwikkeld. 
B een sponsorcontract getekend met een basketbalclub. 
C een tentoonstelling laten openen door bekende basketballers. 
 
 

Shoot the hoop 
A new Lego NBA Basketball range was 
introduced last week. In it are all the top 
US basketball players, in a finger 
flicking Lego version. 
‘The hardest part was finding out a way 
for the Lego figures to pick up and throw 
the ball. It took 12 months to crack, but 
we finally made it’, explains Lego 
designer Erik Legerness. In future there 
will also be a Lego Ice hockey range, so 
look out for them too! 

 
 

Tekst 2 
 

1p 2 Waarom werd Barbara Byrne aangehouden door de politie? 
A Haar honden hingen uit de ramen van haar auto. 
B Ze reed te hard. 
C Ze viel op door gevaarlijk rijgedrag. 
 

 

WOOF JUSTICE 
A woman has been banned from driving after 
steering her car along a busy road with 27 
passengers…all of them dogs! Police were 
called when Barbara Byrne’s dog-packed 
Renault was spotted making dangerous 
moves on the A1. The dogs’ breath had 
steamed up the side and rear windows of her 
car. When Barbara, 60, finally pulled over, 

the police had to back away because of the smell. In court, she refused to admit 
any wrongdoing and said she was only taking her pets to the beach for a walk. 
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Tekst 3 
 

Superwoman saves boy 
 

 1  Lisa Hodgkinson, 29, from 
Cheshire, saved the life of a seven-
year-old boy after she found the 
strength to free him from under a 
one-ton car. The boy, Luke Archer, 
from Manchester, was walking near 
his home, when he suddenly ran in 
front of a BMW 318. The boy got 
under the front wheels of the car, 
which shocked 
the driver so 
much that he 
was unable to 
take his foot off 
the brake. 

 2  Lisa had 
left work to buy 
a sandwich 
when she saw 
the accident. 
She immediately rushed over to 
help the badly injured school boy. 
She said: "The car was on top of 
Luke and I somehow managed

to push it off him. I still don't know 
how I did it, I think nature just took 
over. He had stopped breathing, so 
I gave him the mouth-to-mouth. 
I then supported his head until the 
ambulance arrived." 

 3  Luke was taken to the Royal 
Manchester Children's hospital, 
where he underwent a five-hour 

operation. He 
had broken 
both arms and 
a leg, and had 
lots of cuts 
and bruises 
all over his 
body. He 
could leave 
hospital after 
a couple of 

weeks and the doctors expect him 
to make a full recovery. 
 

 
 

1p 3 Hoe reageerde de chauffeur van de auto? (alinea 1) 
Door de schrik 
A hield hij zijn voet op de rem. 
B reed hij door na het ongeluk. 
C trapte hij het gaspedaal in. 
 

3p 4 Lisa probeerde Luke te helpen. 
 Schrijf drie dingen op die ze deed voordat de ziekenwagen kwam. (alinea 2) 

 
2p 5 Geef voor elk van de volgende beweringen over Luke aan of deze juist of onjuist 

is volgens alinea 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij werd vijf keer geopereerd. 
2 Hij had veel snijwonden en blauwe plekken. 
3 Hij mocht een week na het ongeluk weer naar huis. 
4 Hij zal waarschijnlijk weer helemaal de oude worden. 
 
 

Pagina: 288Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 945-0071-a-BB-2-o 4 lees verder ►►►

Tekst 4 
 
Je leest in het blad Cosmo girl de rubriek ‘Boys’ Confessions’. Daarin vertellen 
Paul en Matt over een moment waarop ze zich vreselijk hebben geschaamd. 
 

1p 6 Waarom schaamde Paul zich voor zijn vriendin? 
A Ze juichte voor een doelpunt van de tegenpartij. 
B Ze moedigde Paul’s team aan op een overdreven manier. 
C Ze stond na de pauze bij het verkeerde veld te kijken. 
 

1p 7 Wat gebeurde er toen Matt voor het eerst bij zijn vriendin thuis kwam? 
 
 

BBOOYYSS''  CCOONNFFEESSSSIIOONNSS!! 
 

Embarrassed? Even boys can’t hide their red-cheeked moments! 
 
 Letting the side down 

“I took my girlfriend to a football 
match so she could see how  
I spend my Saturdays and she 
seemed to be enjoying herself. 
After half-time the teams 
swapped ends and the opposition 
scored, only she didn’t realise it 
was the other team and jumped 
up cheering! Everyone looked at 
her and I had to hide my 
embarrassed laughter in my 
scarf.” Paul, 17, York 

 Crash and burn 
“The first time I went round to my 
girlfriend’s house I really wanted 
to make a good impression.  
I walked into the hall and her 
parents came out to say hello, 
but as we headed through to the 
kitchen I banged into a mirror 
and it went crashing to the floor!” 

 Matt, 16, Lichfield 

 
CG!TXT 

TXT us your confessions on 8700, 
starting your message with 

CG!FESS. 
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Tekst 5 
 

1p 8 Waarom zijn vierkante blikken beter dan ronde, volgens Terry Robins? 
A Ze hebben een grotere inhoud. 
B Ze nemen minder plaats in. 
C Ze zijn makkelijker te openen. 
D Ze zijn makkelijker vast te houden. 
 
 
 
 

FU
N

D
A

Y NEWS 

It’s uncanny 
Square is the shape of the future, according to 
Sainsbury's - the first firm to put an end to round cans! 
Starting with soups and baked beans, these new square 
tins will appear on the supermarket's shelves within the 
next six months. "When you think about it, everything 
else in a supermarket is square - the 
trolleys, baskets, boxes, even the lorries 
which transport our food - so surely 
square cans make a lot of sense," 
Sainsbury's Terry 
Robins says. "We will 
be able to fit 20% 
more square cans on 
our shelves than 
round ones, and our 
customers will be able 
to save a lot of space 
in kitchen cupboards." 
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Tekst 6 
 

“Getting my ear pierced 
left me scarred for life” 
 
KATRINA HEALY, 17, FROM BARNSLEY, SUED THE COMPANY 
THAT MESSED UP HER EAR-PIERCING. BUT NOT BEFORE 
SHE'D HAD THREE OPERATIONS AND LOST HALF HER EAR. 
 

 1  “When I was 12, I already had my 
ears pierced normally. But when I was 15 
I thought a ring at the top of my left ear 
would be nice too. I went to a local 
jeweller's. I didn't get Mum's permission 
because I knew she wouldn't like me to 
have any more. As I was under 16, I had 
to get my mate, Wayne, who was 18, to 
give permission for me. 

 2  For £2.20 the man at the jeweller's 
put a piercing gun to my ear and pierced 
it with a gold stud. It hurt, but no more 
than other piercings. It seemed to be 
healing OK at first. I cleaned it with salt 
water and wore my hair up to show 
everyone my new piercing. 

 3  But two weeks later, something was 
wrong. I woke up and my ear was so 
swollen that the earring had disappeared 
into the swelling. It was very painful! 
I went to hospital where they pulled the 
earring out. It hurt so much, that I fainted 
and they gave me morphine for the pain. 
I had a big abscess1) in my ear. 

 4  The next day I had an operation to 
remove the abscess and I had to wear a 
bandage round my head for days, which 
was embarrassing. I got mean comments 
from people, but luckily my friends 
understood. Then I had two more 
operations to remove a second abscess 
and they cut dead bits off my ear. I hate 

hospitals and my ear looks deformed 
now. It seemed the jeweller should never 
have used a gun at the top of my ear. He 
should have used a needle to do so. 

 5  I went through so much, Mum and I 
decided to sue the jeweller's. Two years 
after the piercing I gave evidence in 
court. I had to show the judge my ear. 
Half of it has gone, and the rest is folded 
in. I'm used to the way it looks, but still 
feel insecure and never wear my hair up 
in case anyone makes comments about 
it. 

 6  It was nerve-wrecking, sitting in court 
with my mum, I was overjoyed when we 
won! The judge awarded us £14,000! 
The money is in a bank account and 
I cannot touch it till I'm 18. I have 
decided I won't have plastic surgery 
later. It's a rather dangerous operation. 
I want to study health care so the money 
will be useful for that.  

 7  I'm angry that someone was able to 
do this to my ear. If you're thinking of 
getting a piercing, I'd say be very careful 
about who does it!” 

 
 

noot 1 abscess = zwerende ontsteking  
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1p 9 Katrina wilde een extra gaatje in haar oor laten maken. 
Waarom vroeg ze geen toestemming aan haar moeder? (alinea 1) 
A Dat was niet nodig omdat ze boven de 16 was. 
B Haar moeder vertrouwde de juwelier niet. 
C Haar moeder vond haar te jong om dat te laten doen. 
D Haar moeder zou het er toch niet mee eens zijn. 
 

1p 10 Welk gevoel had Katrina nadat ze een gaatje in haar linkeroor had laten 
schieten? (alinea 2) 
A opluchting 
B spijt 
C trots 
D twijfel 
 

2p 11 Katrina ging naar het ziekenhuis toen het gaatje in haar oor problemen 
veroorzaakte. 

 Welke twee dingen deden ze die dag in het ziekenhuis? (alinea 3) 
 

1p 12 Waarom viel Katrina flauw in het ziekenhuis? (alinea 3) 
A De behandeling was erg pijnlijk. 
B Ze hoorde dat ze geopereerd moest worden. 
C Ze was bang voor dokters en ziekenhuizen. 
 

1p 13 Wat vertelt Katrina over het verband om haar hoofd? (alinea 4) 
A Ze kon haar misvormde oor ermee verbergen. 
B Ze moest het elke dag laten verwisselen. 
C Ze schaamde zich ervoor. 
 

1p 14 Wat had de juwelier fout gedaan bij het maken van het gaatje in haar oor? 
(alinea 4) 
A Hij had een verkeerd ringetje gebruikt. 
B Hij had het gaatje op de verkeerde manier ontsmet. 
C Hij had het verkeerde instrument gebruikt. 
 

1p 15 Wat zegt Katrina na twee jaar over haar oor? (alinea 5) 
A Ze bedekt het met haar haren. 
B Ze is er nog niet aan gewend hoe lelijk het er uitziet. 
C Ze trekt zich niets aan van de opmerkingen erover. 
 

1p 16 De rechter heeft Katrina £14,000 toegewezen als schadevergoeding. (alinea 6) 
Wat gaat Katrina met dit geld doen? 
A gebruiken voor haar studie 
B haar oor laten herstellen 
C iets leuks voor zichzelf kopen 
 

1p 17 Welk advies over het maken van gaatjes geeft Katrina in alinea 7? 
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Tekst 7 
 

1p 18 Je wilt in het weekeinde iets gaan doen waarbij je zelf actief bezig kunt zijn. 
Waar ga je naar toe? 
A Techno titans 
B Spin City 
C The Chinese State Circus 
D Fright Nights 
 
 

Techno titans 
The UK’s biggest robotic competition, Techno Games, kicks off 
tomorrow – and you can catch it for the next fortnight on BBC2, 
every weekday, at 6.45 pm. The show, which is hosted by 
Philippa Forrester and Andy Collins, is in its third year and has 
more than 250 teams competing in 21 sporting events, including 
swimming, sumo and rope climbing. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spin city 
If you're manic about mountain 
bikes or think BMX is the best, point 
your wheels towards Bike Live at 
Newham Park in Plymouth next 
weekend. The best bikers in Britain 
will be taking part in speed trials, 
cross country races and Swatch 
Biker X – that's four-man downhill 
racing on the UK's most extreme 
course! You can even bring your 
own bike and tackle some of the 
test tracks yourself. Get in gear 
and call the ticket hotline on 01458 
271148. 
A one-day pass to Bike Live costs 
£6 for children (aged 8-14). £8 for 
adults, or there's a family ticket 
(two adults, two children) for £22. 

Fright
nights!
Spooky music, laser shows, 
spine-chilling movies in pitch 
blackness! Sounds up your 
street? Then get yourself 
down to Chessington World 
Of Adventures on October 
26th and 27th, or November 
2nd and 3rd for a night that'll 
be truly out of this world! 

The Chinese
State Circus
A 2000 Year Tradition

CAMBRIDGE 
Midsummer Common
Tues 10 to Sun 15 Oct

TUNBRIDGE 
WELLS 

Dunorlan Park 
Tues 17 to Sun 22 Oct
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Tekst 8 
 

Curry in a hurry 
When the buffet car on an express train from Edinburgh to London ran out of 
food, passenger Deke Primo didn’t want to go hungry. The passenger called 
Talking Pages to get phone numbers for curry restaurants in the Peterborough 
area, where the train was going to stop next. One restaurant agreed to bring 
some tasty tikkas to Deke and his daughter Jodi. “From then on it was like a 

military operation,” 
explains Deke.  
“I had to tell the 
restaurant the exact 
time we were going 
to arrive in 
Peterborough, the 
platform number and 
that we were in 
Coach H.” 
When the train rolled 
into the station, a 
waiter delivered 
Deke’s supper of two 
tikka masalas and 
pilau rice.
 

 
1p 19 Waarom bestelde Deke Primo eten vanuit de trein? 

A De bediening in de trein was erg slecht. 
B Er was geen eten meer te krijgen in de trein. 
C Hij vond het eten in de trein niet zo smakelijk. 
 

1p 20 Hoe kwam Deke Primo te weten waar hij eten kon bestellen? 
A Hij belde een informatielijn om nummers van restaurants op te vragen. 
B Hij belde het nummer van een restaurant waar hij wel vaker ging eten. 
C Hij vroeg de conducteur om het nummer van een afhaalrestaurant. 
 

3p 21 Welke informatie had het restaurant nodig om het bestelde eten te kunnen 
bezorgen? 
Schrijf drie dingen op. 
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Tekst 9 
 

“MUM WAS ON THE 99th FLOOR 
OF THE WORLD TRADE CENTRE!” 

Somalia’s story 
 1  Tuesday September 11 had started 

like any other day. But when I got to my 
school, about 30 minutes away from 
where I live in Brooklyn,  
I realised that something was 
wrong. In class, just after 
9am, the teacher made an 
announcement. “The 
World Trade Centre 
blew up,” she said. 
She didn’t say how, 
or why. She wasn’t 
panicking, but the 
students were in total 
shock. 

 2  My whole body started shaking with 
fear. My mum worked for an insurance 
company on the 99th floor of the second 
tower, so she was there! My teacher 
sent me to the headmaster’s office.  
I started calling home, but I couldn’t get 
through. I tried again and again, but 
when I finally got through no one 
answered the phone. 

 3  CNN (the US News channel) was on 
in the school hall and I watched in horror 
as they replayed scenes of the plane 
flying into the tower where my mother 
worked. All I could think about was that 
my mum was trapped inside. I knew she 
wasn’t a fast runner – and what if she 
couldn’t escape? 

 4  With my aunt and grandmother  
I waited for news about mum. It took 
hours and hours but finally mum came 
home. I just cried because I was so 
happy! She was limping and she had lost 
her shoes. Her dress was torn and her 
hair was white from the ash. With 
thousands of other people she had 

walked across Brooklyn Bridge to where 
we live. 

 5  Later she told us how she was having 
coffee at her desk when the first 
plane hit the first tower. A 
colleague burst into the office 
screaming the news. Mum 
immediately started to make her 
way down the 99 flights of 
emergency stairs. When she 
reached the 44th floor, about 15 
minutes later, the whole building 

began to tremble and there was an 
enormous crash. 

 6 That’s when the second plane smashed 
into the 79th floor of her building. People 
were screaming and praying as they 
were running down the stairs. When 
mum reached the ground floor she 
began running for her life through the 
terrible mess. There was a blanket of 
grey smoke over the city. 

 7  My mum survived the attack and I feel 
blessed, but 200 of my mum’s 
colleagues died on September 11. Our 
lives have changed. Every time my mum 
goes out somewhere she tells my sisters 
and me how much she loves us. She has 

completely lost 
her appetite 
and has been 
getting some 
therapy. It will 
take a long 
time for her to 
get over it. But 
I thank God 
every day that 
my mother is 
still alive. 

Somalia and her mother 

The World Trade Centre on 
September 11, 2001 
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1p 22 Hoe kwam Somalia erachter dat er iets ergs was gebeurd met het World Trade 
Centre op 11 september? (alinea 1) 
A De leerlingen van haar school hadden het over niets anders. 
B Haar lerares vertelde het 's ochtends aan de klas. 
C Op weg naar school hoorde ze mensen op straat erover praten. 
 

1p 23 Wat deed Somalia bij de directeur? (alinea 2) 
A Ze belde naar huis. 
B Ze praatte met hem. 
C Ze vroeg of ze naar huis mocht. 
 

1p 24 Wat vertelde Somalia over de TV-zender CNN? (alinea 3) 
A Ze herhaalden telkens het moment dat het vliegtuig de toren in vloog. 
B Ze kwamen op school om reacties van leerlingen te filmen. 
C Ze zonden beelden uit waarop haar moeder te zien was. 
 

1p 25 Waarom was Somalia bang dat haar moeder niet uit het ingestorte gebouw kon 
ontsnappen? (alinea 3) 
 

3p 26 “finally mum came home” (alinea 4) 
Beschrijf hoe Somalia’s moeder er aan toe was. 
Schrijf drie dingen op. 
 

1p 27 Hoe reageerde de moeder van Somalia toen het vliegtuig tegen de eerste toren 
botste? (alinea 5) 
A Ze begon de trappen van de nooduitgang af te rennen. 
B Ze nam direct de lift naar beneden. 
C Ze waarschuwde haar naaste collega's. 
 

1p 28 Wat gebeurde er toen Somalia’s moeder eindelijk beneden was? (alinea 6) 
A Ze had niet meer de kracht om weg te rennen. 
B Ze rende zo snel mogelijk door de chaos. 
C Ze zag door de rook niet meer welke kant ze op moest rennen. 
 

2p 29 Geef voor elk van de volgende beweringen over Somalia’s moeder aan of deze 
juist of onjuist is volgens alinea 7? 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Ze durft niet meer alleen de straat op. 
2 Ze praat de hele dag met haar dochters over wat er gebeurd is. 
3 Zij eet slecht. 
4 Ze krijgt hulp bij het verwerken van haar problemen. 
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Tekst 10 
 

1p 30 Martin Rossiter heeft een boomhut in zijn tuin 
A om daar zijn kleinkinderen in te laten spelen. 
B om samen met zijn kleinkinderen een avonturenfilm te maken. 
C om zijn kleinkinderen te laten zien hoe goed hij kan timmeren. 
 
 

TOP TREEHOUSE 
Generous granddad Martin Rossiter, from 
Macclesfield, had a treehouse built for his 
grandchildren – costing £35,000! The top-of-the-
range two-storey treehouse has a series of rope 
walkways between some oak and pine trees in 
Martin’s garden and took builders five days to 
make. He now plans to add running water and 
electricity to make it a perfect playhouse. “It 
looks like something out of a film set.” says 
Martin. “The grandchildren love it.” Martin has 12 
grandchildren aged from 2 to 12 – but the rest of 
his family believe he secretly made the house for 
himself! “Perhaps it has something to do with the 
boy scout in me,” he laughs.

 
 

Tekst 11 
 

1p 31 Wat is er bijzonder aan het benzinestation ‘Wrotham Heath’?  
Als je daar je auto wast 
A kun je iemand op je hond laten passen. 
B kun je je hond gratis laten knippen. 
C kun je ook je hond meteen wassen.  
 

 

Pet Care 
Dog owners can now take their pets and cars for a 
quick shampoo, rinse and blow-dry at a garage in 
Kent. Britain's first dog-wash, at Wrotham Heath 
filling station, allows visitors to wash their car and 
pup in one journey. The dog cleaner is situated next 
to the huge drive-through brushes and consists of a 
stainless steel tank in which you can stand a dog 
while you shampoo it. A jet shower removes the soap 
and then a high-powered blower is on hand to dry the 
animal off. 
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Tekst 12 
 

Cat-Chup 
1  While most cats are happy with a saucer of 

milk, Felix the cat loves nothing more than 
feasting on a bit of tomato ketchup! Gemma 
Downing, owner of the sauce-obsessed cat, 
discovered her cat’s preference for the red stuff 
while she was eating a bacon sandwich. She 
first thought Felix was begging for a piece of 
bacon. But when she let him have a piece, it 
was only the ketchup he wanted. He didn’t 
touch the bacon! 

 2 Now Felix is often on two legs licking up the remains of the sauce around the 
bottle neck. “He can’t get enough of it,” said 18-year-old Gemma. Felix now has 
a saucer of ketchup every night before he curls up! “When I get the bottle out 
from the cupboard he starts purring and rubbing my leg!” added Gemma. 
 

 

1p 32 Hoe kwam Gemma Downing erachter dat haar kat Felix van ketchup hield? 
(alinea 1) 
A Er viel een fles ketchup om en Felix likte alles op. 
B Felix likte altijd de restjes uit de doppen van de ketchupflessen. 
C Ze gaf Felix wat spek maar hij likte alleen de ketchup eraf. 
 

1p 33 Hoe eet Felix zijn ketchup nu? (alinea 2) 
A in combinatie met een schoteltje melk 
B over zijn schoteltje kattenvoer uit blik 
C zo uit de fles op een schoteltje 
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Tekst 13 
 

1p 34 Je gaat in de meivakantie een weekje naar Engeland. Jullie zoeken een 
camping met de mogelijkheid om een stacaravan te huren. 
Welke camping is geschikt voor jullie?  
A Lookout Holiday Park 
B Birchwood Tourist Park 
C Rockley Park 
D Meadowbank Holidays 

 
 

LOOKOUT HOLIDAY PARK, Wareham, Dorset 
T:01929 552546 / www.caravan-sites.co.uk 

Close to Wareham, this quiet family park is ideally situated 
for exploring the countryside. Not far from Bournemouth and 
some of England's finest beaches. Two- or three- bedroom 

modern caravans available, all with colour TV. Electricity inclusive. Well-
stocked shop on site, free hot showers, launderette. No dogs allowed. Ring or send an email 
for a free brochure. 
 

BIRCHWOOD TOURIST PARK, Wareham, Dorset 
T: 01929 554763 / www.birchwoodtouristpark.co.uk 

Situated in Wareham Forest with direct access. Free hot showers, free hair 
dryers. Electric hook-ups. Well-stocked shop. Take-away food. 
Launderette. Motorhome waste disposal. Games room. Pony rides and 
trekking nearby. Dogs permitted on a lead. Large games field. Fully 

serviced pitches. Tourers welcome! 
 

ROCKLEY PARK, Poole 
T: 01202 394423 / www.caravansrockleypark.co.uk 

 
The ideal holiday park for every age with a range of 
facilities to keep the whole family happily occupied: indoor 
Aqua Park, Waterslide & Spa Pool, Shops, two 

restaurants. Entertainment programme for children and adults. Friendly & 
personal supervision with every booking. Sorry no pets allowed. No caravans for hire. 
Weekend/Midweek breaks available early/late season.  
 

MEADOWBANK HOLIDAYS, Christchurch, Dorset 
T: 1202 483597 / www.meadowbank-holidays.co.uk 

 
Beautiful park in Christchurch. 70 touring caravan 
places with electric hook-ups. Spotlessly clean, sorry no 
pets. New family bathroom & disabled shower. Within 

easy reach of the New Forest, Isle of White and Dorset coast and countryside. All 
entertainments, leisure and sporting facilities are close to hand. Excellent fishing. 
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Tekst 14 
 

1p 35 Waaruit blijkt dat Dan Homes gek is op computers? 
A Hij geeft zijn hele salaris uit aan Sony computerspelletjes. 
B Hij heeft zijn naam laten veranderen in PlayStation2. 
C Hij wil alleen een vriendin die ook gek is op computerspelletjes. 
 

 
I'm game 
 
 
 
 
 

 
 

 

einde  945-0071-a-BB-2-o* 

I THINK ‘PLAYSTATION2’ HAS 
FINALLY MET A GIRL - HE KEEPS 
TALKING ABOUT A ‘LARA CROFT’

Dan Homes, 29, from Banbury loves 
playing computer games so much that he 
has changed his name into PlayStation2! 
Dan, who spends four hours each day on 
his console, has so far spent £7,000 on 
more than 200 games. 
“Most guys say the love of their life is a 
girlfriend or wife, but I don’t have one, so 
mine is my PlayStation,” says Dan. 
“Everyone teases me with it, so it seemed 
natural to change my name. I have even 
informed my doctor.” A Sony spokesman 
adds “Dan is our greatest fan.” 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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945-0071-a-BB-2-u 

Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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 945-0071-a-BB-2-u 2  lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 A B C  
 

 2 A B C  
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C  
 

 4 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
3 ......................................................................................................................  
 

 5 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

  1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C  
 
 7 ........................................................................................................................  

 
 

Tekst 5 
 

 8 A B C D 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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Tekst 6 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 

 12 A B C  
 

 13 A B C  
 

 14 A B C  
 

 15 A B C  
 

 16 A B C  
 

 17 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 7 
 
 18 A B C D 

 
 

Tekst 8 
 

 19 A B C  
 

 20 A B C  
 

 21 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
3 ......................................................................................................................  
 
 

Tekst 9 
 

 22 A B C  
 

 23 A B C  
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 24 A B C  
 

 25 ........................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

 26 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
3 ......................................................................................................................  
 

 27 A B C  
 

 28 A B C  
 

 29 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 

  1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 

Teksten 10 en 11 
 

 30 A B C  
 

 31 A B C  
 
 

Tekst 12 
 

 32 A B C  
 

 33 A B C  
 
 

Teksten 13 en 14 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  945-0071-a-BB-2-u* 
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Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 26 mei
9.00 - 10.30 uur

   800013-1-714o   
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Wat wordt er gezegd over het Halloweenfeestje van Robbie? 
A Emma heeft zonder dat ze het wist een worm opgegeten. 
B Er waren snoepjes die precies op wormen leken. 
C Robbies broertje had overal wormen losgelaten. 
 
 

A wormy Halloween! 
 
My friend Robbie threw a 
Halloween party, and there were 
bowls of icky stuff all over the 
place, like peeled grapes for 
eyeballs and blood red juice to 
drink. Robbie dared me to eat a 
worm from the bowl sitting off to 
the side. It looked just like 
crumbled brownies with spaghetti 
strands mixed in, so I stuck the 
strands in my mouth without a 
second glance. As soon as it was 
in my mouth, something felt 
funny. I gulped it down, and when 
I looked at the bowl again, I realized it wasn’t filled with brownies, but actual dirt! 
And the strands were too thick to be spaghetii - they were real worms! It wasn’t 
actually a part of the Halloween decorations - it was Robbie’s brother’s science 
project, and I ate it! I washed the worm down with lots of chocolate. 

Emma 
 

800013-1-714o 2 lees verder ►►►
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Tekst 2 
 

1p 2 Hoe kon Jan Madsen voorkomen dat hij van het dak van zijn huis gleed? 
A Hij kon zich vastgrijpen aan de dakrand. 
B Hij riep om hulp en werd op tijd gered. 
C Hij spijkerde zich per ongeluk vast aan een balk. 
 

Lucky Handyman 
 
A Do-It-Yourself enthusiast who slipped and 
fell while fixing the roof of his holiday home 
was saved from almost certain death after 
nailing himself to the building. 
As he tried to stop himself from falling, Jan 
Madsen (28) accidentally fired the nail gun 
through his knee and pierced a wooden 
beam.  
It took emergency crews more than an hour 
to free Mr Madsen from the roof of the 
house. He is expected to make a full 
recovery. 

 
 

Tekst 3 
 

1p 3 Wat is de uitkomst van het onderzoek door marry5.com? 
A 25% van de Chinese vrouwen die net getrouwd zijn, heeft spijt. 
B 25% van de Chinese vrouwen overweegt binnenkort te gaan scheiden. 
C 25% van de Chinese vrouwen wil liever ongetrouwd blijven.   
 
 
 
 
 

 
 
 

Chinese brides happy? 
 
BEIJING: One in four newly-married Chinese women 
responding to a recent survey, say they wish they had 
picked a different husband or stayed single, The China Daily 
reported yesterday.  
The survey of 1,073 newly-wed couples was carried out by a 
dating website, marry5.com. “Only 75% of wives said they 
would stick with their current husband, if they could choose 
again.” It didn’t say whether the survey results gave reasons 
for the wives’ unhappiness with their marriage. - AP 

800013-1-714o 3 lees verder ►►►

Pagina: 307Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



   

Tekst 4
 

Bilbo, the doggy-
paddling lifeguard 

 
 
 
 

1  Bilbo, a five-year-old 
Newfoundland, has become Britain’s 
only fully-qualified canine lifeguard. He 
has passed fitness and swimming tests 
to join the team that patrols the busy 
beach at Sennen Cove in Cornwall. He 
even has his own lifeguard’s vest with 
a safety message ‘swim between the 
red and yellow flags’ written across to 
warn holidaymakers not to go beyond 
the official swimming and surfing 
areas.  

2  “Everyone loves him and he’s 
become an essential part of the team,” 
says Steve James, Bilbo’s owner and 
the head lifeguard on the beach.  
           “If an alert comes in, his ears     
                 start twitching and he     
                 knows something is on.   
                    Once when we were at an  
                    otherwise deserted beach  
                      checking our equipment, 
                         he heard some   
                         surfboarders shouting. 
                           He ran into the water      
                            and swam out to  

                                     them.  
 

 
 
 

They weren’t in any danger at all, but 
just enjoying themselves. But Bilbo 
was there in case they needed him.” 

3  At the moment Bilbo is being 
taught to manoeuvre himself next to 
casualties1 in the water so they can 
grab onto him. Steve, who often 
patrols on a quad bike with Bilbo sitting 
on the back, says: “We are also 
training him to grab people by their 
clothes and pull them into the shore. 
He is also learning how to turn side-on 
in the water so that a casualty can use 
him as a lifebuoy2. He will then swim to 
shore and to safety. He has already 
successfully done this in a try-out with 
me and I weigh 80 kilos!” 

4  Like any lifeguard, Bilbo enjoys 
being in the water. The Newfoundland 
comes from the island from which it 
takes its name and is thought to be a 
mixture of ancient, native Indian dogs 
and many European breeds. Their 
great size and fondness for water 
makes them ideal rescue dogs. 
 

noot 1 iemand die bijna verdrinkt 
noot 2 reddingsboei 
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2p 4 Geef bij elke bewering over Bilbo aan of die juist of onjuist is (alinea 1). 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Hij is de mascotte van een reddingsbrigade in Cornwall. 
2 Hij is al vijf jaar lid van een reddingsbrigade. 
3 Hij heeft een opleiding gehad om mensen uit zee te kunnen redden. 
4 Hij helpt bij de zwemlessen van kinderen. 
 

1p 5 Hoe reageert Bilbo als er alarm geslagen wordt? (alinea 2)  
A Dan begint hij heel hard te blaffen.  
B Dan gaat hij duidelijk extra opletten.  
C Dan wacht hij op een teken om het water in te gaan. 
 

1p 6 Wat vertelt Steve James over Bilbo en de surfers? (alinea 2) 
A Bilbo dacht dat ze in gevaar waren. 
B Bilbo wilde met hen gaan spelen.  
C Bilbo hielp met het redden van een aantal van hen.  
 

2p 7 Welke twee methodes leert Bilbo te gebruiken om mensen uit het water te 
halen? (alinea 3) 
 

2p 8 Waarom zijn Newfoundlanders zulke goede reddingshonden? 
Schrijf twee redenen op uit alinea 4. 
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Tekst 5 
 

I Exposed a Crime of Fashion!  
 
 
While at the mall, shopping for a new spring wardrobe, I ran into a girl  
from school named Dawn, whose parents are filthy rich.  
She saw me in the dressing room trying on expensive jeans and commented, 
“Are you sure you can afford those, girl?” What a nerve! She soon paid  
the price for her snobbery, though. 
I waited for her to go into a changing stall before I dropped a few items 
with the security tags still attached into her unattended shopping bag.  
When Dawn tried to exit the store, the sensors went off and her face turned 
bright red. The mall cops searched her -  and discovered some more stuff 
tucked into her shirt! 
                 Trista 
 
 

1p 9 Waarom werd Trista kwaad op Dawn toen ze een spijkerbroek aan het passen 
was? 
A Dawn kwam zonder te vragen het kleedhokje binnen. 
B Dawn vroeg of ze wel genoeg geld had voor zo’n dure broek. 
C Dawn zei dat de spijkerbroek Trista helemaal niet stond. 
 

1p 10 Hoe nam Trista wraak op Dawn? 
A door Dawn aan te geven bij de politie 
B door haar portemonnee uit haar tas te stelen 
C door onbetaalde kledingstukken in Dawns tas te stoppen 
 

1p 11 Wat bleek achteraf toen Dawn was aangehouden? 
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Tekst 6 
 

2p 12 Je hebt een ananas gekocht met een kaartje eraan. 
Geef aan bij elke bewering of die juist of onjuist is volgens het kaartje. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Als de ananas geschild is, kun je hem een paar dagen bewaren. 
2 Een ananas wordt rijper nadat hij geplukt is. 
3 Je kunt niet aan de kleur zien of een ananas goed rijp is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dulce Gold 
 
 
Fresh Pineapple Tips 
 

 Shell color is not necessarily 
an indication of ripeness. Fresh 
ripe pineapple color may vary 
from green to gold. 

 Pineapple will not ripen further 
once it is picked. 

 Cut the fruit from the shell and 
refrigerate in an airtight 
container. Use within one 
week. 

Field Ripened - Ready to eat. 
 
Specially cultivated and 
carefully inspected to ensure 
delicious pineapple at the peak 
of flavor. 
 
Cutting instructions. 
 

 Cut off crown. 
 Cut fruit in half, then into 

quarters.  
 Cut off core. 
 Cut fruit from shell with a 

sharp, curved knife. 
 Cut into bite-size chunks. 
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Tekst 7 
 

1p 13 Op een chatsite staat de volgende vraag: 
‘Do you and your mates copy each other’s schoolwork or do you always do it on 
your own? Is copying stealing, cheating, or is it somehow OK?’ 
 
Wie vindt dat overschrijven moet kunnen? 
A Harriet 
B Brooke 
C Hannah  
D Félicia 
 

 
 
 
I hate it when people get away with copying in tests, get good results and get 
the credit for it.  
                  Harriet  
 
 
It’s really unfair to copy, particularly when someone else has put in the effort to 
learn the work.  
                  Brooke 
 
I copy things off the internet all the time. As long as you read through it, it’s not 
such a big deal. I think it’s alright to copy work of other people if it’s homework 
and you know yourself how to do it, but you have no time to do it yourself.  
That’s what friends are for, right? 
                  Hannah 
 
 
Copying is for losers! It won’t get you anywhere. You should pay more attention 
in class so you can do it yourself.            

                 Félicia 
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Tekst 8 
 

2p 14 De politie van Essex is op zoek naar vrouwen die bij de politie willen. 
Welke drie eisen staan in de advertentie?  
 
 
Some women want it all these days 
Join them 
  
Life’s too short to settle for a job that’s just OK.  
So don’t. 
 
As a Police Officer, no two days are the same.  
You’re dealing with people in their incredible diversity. 
The good, the bad and everything that comes in 
between. 
 
It’s amazing. And it’s what makes this career like no 
other. 
 
You should be aged at least 18, fit and with good eyesight. In return, you can 
expect flexible working hours, excellent childcare facilities, a starting salary of 
£20,264 and an excellent pension scheme. 
 
To find out more call 02145 452277 (office hours) 
 
View our website on www.essex.police.uk 
 
Essex Police are committed to the achievement of Equal Opportunities in the 
workplace. 
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Tekst 9 
 
 
 

Crisps with a bitter taste 
 

1  Pupils in Gloucester had been eating thousands of packets of Walkers crisps 
because they believed they were helping a “disabled” baby before they found it 
was all a bad joke. It all began when a council official received an email telling 
him that Walkers, the crisp company would pay for treatment for a child born 
without an arm, if they received the weight of the baby in empty crisps packets. 
The official sent this email to 310 schools in Gloucester. 

2  Parents, children and teachers happily began eating Walkers crisps. One 
school even organised an ‘eat-in’ where four bins with empty bags were 
collected. But when one school called Walkers to ask about weighing their load, 
it turned out to be a bad joke. Local headmaster Lawrence Montague said: “I find 
it disgusting that anyone could play such a trick on children.” 
 
 
 
 
 
 

1p 15 Waarom aten veel leerlingen in Gloucester zoveel chips? (alinea 1)  
 

1p 16 Wie stuurde een e-mailtje naar al die scholen in Gloucester? (alinea 1) 
A de directeur Lawrence Montague 
B de directie van de Walkers chipsfabriek 
C de ouderraad van een school 
D een gemeenteambtenaar van Gloucester 
 

1p 17 Waarom was directeur Lawrence Montague volgens alinea 2 zo boos? 
A omdat kinderen voor de gek waren gehouden 
B omdat Walkers niet aan de actie wilde meedoen 
C omdat zijn school er voor niets zoveel tijd in had gestoken 
 

1p 18 Welke woorden uit de tekst geven de kern het verhaal het beste weer? 
A a “disabled” baby (alinea 1) 
B a bad joke (alinea 2) 
C an eat-in (alinea 2) 
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Sarah, 20, Rochdale 

Samantha, 17, Rochdale

Mark, 14, Gravesend 

Daniel, 15, Battle 

Melissa, 18, Bedford 

Emily, 16, London 

Amber, 16, Durham 

Tekst 10 
 

1p 19 Op een chatsite geven jongeren tips over het meedoen aan de auditie voor het 
TV-programma Pop Idol.  

 Wie geeft een tip over het uitstralen van zelfvertrouwen? Schrijf de naam op. 
 
 

 

WHAT ARE YOUR 
TOP AUDITION TIPS? 
 
 
 
 

 
My tip is: just have fun! Plus, remember that although there are thousands of 
people auditioning, someone has to get picked. It could be you. 

      
 
I think you should wear clothes that stand out. And if the judges send you away, 
it’s not the end of the world. 

     
 
Speak up loud with a smile on your face. Being quiet and looking at the floor 
won’t get you anywhere. The chances are that the judges are looking for a 
confident interested person. 

       
 
Don’t think about the big day too much. The night before the audition get lots of 
sleep. It’s not a good thing to turn up with bags under your eyes. And get a 
bottle of water with you! 

       
 
My best friend and I went to Pop Idol. We had to queue for hours in the cold, so 
my tip is to be patient and wear warm clothes. 

        
 
Practise your lyrics a lot but don’t try to do it all at once. Also the night before, 
just let yourself relax, don’t worry you know your lyrics. 

 
 

The best auditioning tip I could give is to sing with emotion. And, if necessary, 
pretend no-one else is watching you. It really helps a lot! 
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Chantal Reefs, 17  

Tekst 11 
 

Being bullied changed 
my life…..for the better 
 

1  “School was really difficult for 
me. I find it hard to talk to new 
people and make friends with 
them, because I am very shy.  
At the beginning of secondary 
school, I was even known as the 
‘silent twin’ because I wouldn’t talk 
to anyone except my sister. I felt 
no one was interested in what 
I was saying, so I just closed down. 

2  Some of the kids at school 
started bullying me and calling me 
names. As I didn’t have anyone to 
go out with, I used to buy piles of 
magazines and spend my week-
ends reading them from cover to 
cover. I loved clothes and I dreamt 
of being a designer when I left 
school, but I never thought it would 
happen. 

3  When I saw a poster 
advertising a fashion show project, 
I was interested to find out more. 
The winners were going to make 
their own collection of clothes with 
the help of some well-known 
designers and put on a catwalk 
show at the Victoria and Albert 
Museum in London. Designing 
clothes was something I’d always 
wanted to do but I never believed 
I’d be good enough. I was nervous 
but I decided I had to take part in 
the fashion show project.  

4  I couldn’t believe it when 
I found out I was chosen for the 
project. When I went to my first 
session, I felt absolutely sick with 
nerves. I had to work together with 
Asabi, who was a refugee from 
Nigeria.  

 
 
The rest of her family were still in 
Africa and she lived on her own in 
a shelter for the homeless. It made 
me realise how many people have 
things to overcome in their lives. 

5  The months leading up to the 
show were the busiest I’d ever 
had. I learnt about so many 
different aspects of making clothes 
from designing to selecting 
materials to use. I also found out 
how I wanted my collection to look. 
I needed to find models. I used 
girls I knew from the group as well 
as hair and make-up artists, and 
had to choose the music. 

6  On the day of the show I was 
terrified. My models turned up late 
and I thought everything was going 
to be a failure. I even found myself 
shouting! Luckily everything ended 
going smoothly and all my hard 
work paid off. 

7  Now I’m studying fashion at a 
local college. I still find it hard to 
speak in class, but I’m much more 
confident. I want to work in fashion 
and feel so lucky that I’ve had the 
chance to turn my life around.” 
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1p 20 Waarom werd Chantal (op school) de ‘silent twin’ genoemd? (alinea 1) 
A Haar tweelingzus regelde altijd alles voor haar. 
B Ze maakte moeilijk contact met medeleerlingen. 
C Ze was niet echt geïnteresseerd in haar medeleerlingen. 
 

1p 21 Wat was Chantals voornaamste bezigheid in het weekend? (alinea 2) 
A huiswerk maken 
B tijdschriften lezen 
C uitgaan  
D werken in een kledingzaak 
 

1p 22 Welke zin uit alinea 3 past het best bij het karakter van Chantal zoals dat 
beschreven is in alinea 1 t/m 3?  
A I decided I had to take part in the fashion-show. 
B I never believed I’d be good enough. 
C I was interested to find out more. 
 

2p 23 Wat mochten winnaars van de modewedstrijd gaan doen? (alinea 3) 
Schrijf twee dingen op. 
 

1p 24 Door de samenwerking met Asabi kwam Chantal er volgens alinea 4,  
achter dat 
A het lastig is om te moeten werken met iemand die je niet kent. 
B niet iedereen een gemakkelijk leven heeft 
C ze niets wist over de problemen van vluchtelingen uit Afrika. 
 

2p 25 Vul in wat Chantal zelf moet doen en wat anderen voor haar doen volgens  
alinea 5. 
Kies uit: muziek uitzoeken, kapsels verzorgen, stoffen uitzoeken, modellen 
zoeken. 
Vul het schema in je uitwerkbijlage in.  
 

1p 26 Waaruit blijkt dat niet alles goed verliep op de dag van de show? (alinea 6) 
A Chantal begon zelfs te schreeuwen. 
B Een aantal modellen zegde af. 
C Er was te weinig geld om alle medewerkers uit te betalen. 
 

1p 27 Wat maakt Chantal duidelijk in alinea 7? 
A Ze durft nu meer dan vroeger. 
B Ze heeft veel vrienden op school. 
C Ze vindt haar studie erg makkelijk. 
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Tekst 12 
 

1p 28 Waarvan wordt Arjen Robben beschuldigd in onderstaand artikel? 
A doen alsof  
B dopinggebruik 
C schelden op de scheidsrechter 
D spugen naar een tegenstander 
 
 
 

IS DIVING RUINING FOOTBALL? 
 

 
 
Dutch football player Arjen Robben created an uproar at Stamford Bridge 
because player José Reina’s weak push sent Arjen tumbling to the ground as if 
he’d been punched. Reina was sent off by the referee as a result of the incident. 
Some commentators are blaming the influence of foreign players for the 
increase in such theatrics. Others have asked if divers could be punished 
afterwards with the help of video replays. Robben is not the first offender but he 
could be the last! 
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Tekst 13 
 

2p 29 Hieronder staan enkele sterren die vertellen welke bijbaantjes ze vroeger 
hadden.  
Zet in je uitwerkbijlage achter het baantje de juiste naam/namen.  
Er blijft één naam over! 
 
Op kinderen passen 
Iets proberen te verkopen 
 

The way the stars earned their 
 
 
 
 

CHAD 
MURRAY 

JOHNNY 
DEPP 

CHRIS 
BROWN 

KELLY 
CLARKSON 

ZAC  
EFRON 

     
“Today my 
name is 
plastered all 
over the 
newspapers, 
but when I 
was 10, I  
was merely 
the kid who 
had to deliver 
them. And it 
rained all the 
time.” 
  

“You’re 
calling people 
who don’t 
want you to 
call. You put 
on your best 
fake voice 
and try to sell 
them pens 
with their 
names on 
them. I only 
had success 
once.” 

“Me and my 
cousins 
always baby-
sat. I knew 
what to do 
with them 
because  
I was the 
same kind of 
kid. I acted 
like a big 
brother with 
kids.” 

“Before 
becoming an 
idol, I went 
door-to-door 
selling 
vacuums. But 
I hated the 
job so much 
that I quit 
after my first 
day.” 

“My parents 
left me home 
with my 
younger 
brother to 
look after 
him. By the 
time they 
came home, 
we’d broken 
the bed, the 
room was a 
mess and my 
brother was 
crying in a 
ball on the 
floor.” 
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Tekst 14 
 

1p 30 Catherine wil graag uit met de beste vriend van haar ex. 
Welk advies geeft George aan Catherine? 
A Laat die jongen duidelijk merken dat je met hem uit wilt. 
B Vergeet die jongen want daar komen alleen problemen van. 
C Vraag of je ex-vriend een goed woordje voor je doet. 
 
 

boy things  
George Utley, 16, knows how boys’ minds work. 
And he’s willing to reveal it all -  just for you. 

 
Dear George  
My boyfriend and I split up six months ago and recently I’ve been 
spending a lot of time with his best friend. I’d really like to ask him out 
(the best friend, that is) but I don’t know how my ex-boyfriend will react. 
What do you think? 
Catherine, 15, Aberystwyth 
 
If they’re best friends, they’re sure to have talked about a million times before, 
especially over the last six months. So both your ex-boyfriend and his friend will 
know exactly how each other feels about you. Don’t ask your ex’s best friend 
out, just make it quite clear to him that you want to go out with him. That way, if 
he wants to, he’ll ask you out. But if he knows his mate will have a problem with 
the situation, he won’t.  
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Tekst 15 
 

1p 31 Waarom durfde Beyoncé niet op de foto met een hele grote krokodil? 
A Ze schrok toen ze de verwondingen van de krokodillentrainer zag. 
B Ze vond dat er te weinig plakband om de bek van de krokodil zat. 
C Ze werd bang omdat de krokodil er zo hongerig uitzag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Such a cutie! 
For her new album cover, Beyoncé only agreed to pose 
with an alligator if its mouth was taped shut. “The first 
alligator they got was 13 feet long”, Beyoncé says. 
“They were like, ‘He’s fine. He just ate.’ But then I saw 
his trainer, who had stitches and a bloody head. I said, 
‘No thank you, we’ll just have to add the photo in 
production.’ But I did hold  
a baby one. He was really 
cute, but since his  
mouth was taped, he  
didn’t have any way  
to defend himself.  
He was upset,  
so he peed  
on me and  
spoilt my new  
Gucci dress!” 
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Tekst 16 
 

1p 32 Op een chatsite staat de volgende stelling: 
Playing violent videogames like Grand Theft Auto en Bully can make you care 
less about violence in real life, true or not? 
Wie vindt dat computerspelletjes geen geweld uitlokken? 
A Laura 
B Jenah 
C Sarah 
D Dale 
E Maddie 
 
 

 
 
I don’t understand how anyone would want to play violent computer games.  
They inspire young people to start getting into crime. And why on earth people  
think that a violent game will keep them calm I just can’t understand. 
           Laura, 14, Stubbington 
 
Violent video games are not necessary - let alone entertaining. The more you 
play the more you get used to violent actions. If you really need to work off 
anger why not start a sport - join a gym! Your health will be benefiting too.  
           Jenah, 18, New Zealand 
 
How can you not put 2 and 2 together? Violent crimes in America caused by 
teenagers are increasing and so is the number of violent games they play.  
When we had Tecken 3 my brother tried all the moves on me.  
           Sarah, 16, Guildford  
 
Games reflect what happens in real life. It’s good for you to play violent games 
as well so you can release your anger in a virtual world. Most kids figure out that 
you shouldn’t do the things you see in real life.    
           Dale, 15, Haddenham 
 
I think violent games can have very bad effects on people because a child  
could very easily be inspired to try out some of the moves on real people just for 
fun. I think it will encourage young people to use violence or harm others out of 
spite. 
           Maddie, 17, Haslemere 
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Tekst 17 
 

1p 33 Wat ging er mis toen Marvin als grap op een kleedhokje klopte? 
A Het was de verkeerde deur. 
B Zijn vriendin had door dat hij het was. 
C Zijn vriendin was al lang uit het kleedhokje.  
 
 
My girlfriend and I were out one day 
at the shopping mall. She found 
some clothes to try on and I was so 
mad at her for taking so long in the 
fitting room. She had picked out a lot 
of clothes and we had already been 
in the same store for about an hour 
and a half, so I decided to trick her 
to make the process go faster.  
I disguised my voice and banged on 
the door and said, “Excuse me, 
you’re taking too long!” and kept 
knocking and knocking. 

Suddenly the door opened and out 
came a pretty ticked off woman.  
I had knocked on the wrong door.  
I was mortified so I took off running 
down the aisles. After my friend 
finally came out of the changing 
room I told her what had happened, 
and all she did was laugh! That’s the 
last time I’m going shopping with her 
again! 
 

Marvin

 

einde  800013-1-714o*  19 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

Pagina: 323Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 800013-1-714u   

Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C 
 
 

Tekst 4 
 

 4  

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 5 A B C 

 
 6 A B C 

 
 7 1 .......................................................................................................................... 

 
2 .......................................................................................................................... 
 

 8 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 

 11 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 6 
 

 12  

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

 
 

Tekst 7 
 

 13 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 14 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
3 .......................................................................................................................... 
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Tekst 9 
 

 15 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 
 

Tekst 10 
 

 19 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 11 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C 
 

 23 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 

 24 A B C 
 

 25  
Doet Chantal zelf Doen anderen voor Chantal 
  
  
  
  
 

 26 A B C 
 

 27 A B C 
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Tekst 12 
 

 28 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 29  
Op kinderen 
passen 

    

Iets proberen 
te verkopen 

    

 
 

Tekst 14 
 

 30 A B C 
 
 

Tekst 15 
 

 31 A B C 
 
 

Tekst 16 
 

 32 A B C D E 
 
 

Tekst 17 
 

 33 A B C 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  800013-1-714u* 
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Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1  ‘No one knew why except me!’ 
Wat wist alleen Maureen? 
A dat de baby door haar schuld misselijk was geworden 
B dat ze de baby veel te laat naar bed had gebracht 
C dat ze de tanden van de baby veel te hard had gepoetst 
 
 
 

 
 
 

Baby Blues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“My aunt went out of town, and I had to baby-sit my two-year-old 
cousin. That night, when I was putting her to bed, I brushed her 
teeth with this baby toothpaste that my aunt had laid out.  
I kept noticing my cousin was making all these funny faces, but I 
just kept brushing. 
Turns out, I was brushing her teeth with diaper rash lotion  
that was next to the toothpaste! 
The next morning, she woke up sick - and no one knew why  
except me!” 

Maureen 
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A 

Q 

Tekst 2 
 

1p 2 Welk advies krijgt Kirsty als reactie op haar ingezonden brief? 
A Doe wat meer leuke dingen in je vrije tijd. 
B Kies je volgende vakantiebestemming zelf uit. 
C Organiseer wat leuke activiteiten op school. 
 
 

I WANT TO BE ON HOLIDAY 
 
        I always cry and feel upset. 
The only time I am happy is when 
I’m on holiday and I’ve recently come 
back from one. All I have to look  
forward to is going away. I hate  
waking up in the morning thinking  
every day is going to be the same. 
All I have to live for is holidays. What  
should I do? 
     Kirsty,15, Derby 
 
 
         What is it exactly you love so  
much about holidays? Is it the sense 
of freedom? Perhaps you can get more 
of these elements into your day-to-day life. 
Then you might not be so bored. Ask your  
family to help you do more of the things  
you love to do during the holidays. So, if  
it’s variety, perhaps you can go places  
after school or at weekends. Give it a go! 
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Tekst 3 
 

 

IT’S A  
DOG-GONE 
MIRACLE 
 
THANKS TO LOVE, FAITH AND THE HELP OF 
A STRANGER, A FAMILY FOUND ITS 
BELOVED LOST DOG CUJO AFTER SIX 
LONG YEARS! 
 

1  “I got Cujo 13 years ago as a 
pup from my brother Mike,” says 
Noreen Barker, 41, from St. Louis. 
“He was the most beautiful golden 
retriever with a curly tail and a 
heart-shaped patch of white on his 
forehead. He also had a very 
unusual manner of saying hello by 
rubbing against you cat-style.” The 
playful dog quickly captured the 
heart of Noreen’s husband, David 
and their two children Kayla and 
Jacob.  

2  But six years ago, tragedy 
struck. The Barkers were moving 
and the dog darted out through an 
open gate into a busy road. 
Despite an extensive search, the 
heartbroken family failed to find 
their pet. But they never forgot 
him! For the next six years Kayla, 
12, put up a special Christmas 
stocking for Cujo. “She always said 
he would come back to us,” says 
Noreen. 

3  On January 19, Noreen’s 
brother was looking at a special 
website devoted to rescuing golden 
retrievers -  

www.dirksfund.com - and he was 
stunned by what he saw…. a 
picture of Cujo! He quickly alerted 
Noreen and she checked the web- 
site. It was Cujo, the heart-shaped 
patch was there all right.  
It was unmistakable! 

4  Noreen immediately contacted 
Bob Tillay, the president of 
dirksfund. He told her that Cujo 
had somehow turned up in 
Colombia, 150 miles from  
St. Louis. He had been living in the 
home of an elderly woman. When 
this woman entered a nursing 
home, the dog was sent to the 
Central Missouri Humane Society 
in Colombia. There he was going 
to be put to death because of his 
age. 

5   “When we heard about this 
dog, we had him brought to  
St. Louis, where our vet fixed him 
up. He was in a sad state - with 
ears infected so badly that he 
could hardly hear. His coat was 
matted and he had a broken toe. 
We put him on our website so he 
could be adopted into a good 
home.” Bob Tillay says. 
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6  A thrilled Noreen wasted no 
time. She says: “As soon as we 
saw him, we knew we had our 
baby back. He wagged his tail and 
licked our hands like old times!” 

Faithful Kayla, who had kept the 
dream alive for years, reminded 
the family. “I told you he’d come 
back!” 
 

 
 

1p 3 Cujo had een speciale manier van begroeten.  
Wat deed hij? (alinea 1) 
A Dan begon hij te kwispelen. 
B Dan sprong hij tegen je op. 
C Dan wreef hij zich tegen je aan. 
 

2p 4 Geef bij elke bewering over Cujo aan of deze juist of onjuist is. (alinea 1) 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Hij was al behoorlijk oud toen hij bij de familie Barker in huis kwam. 
2 Op zijn kop had hij een witte vlek. 
3 Hij had een enorme hekel aan katten. 
4 De familie Barker was al gauw erg blij met hem. 
 

1p 5 Wat gebeurde tijdens de verhuizing van de Barkers? (alinea 2) 
A Cujo ontsnapte en kwam niet meer terug.  
B Cujo werd door iemand gestolen. 
C Cujo werd op straat aangereden. 
 

1p 6 Waarom belde Noreens broer haar op? (alinea 3) 
A Hij had Cujo gevonden via een oproep op internet. 
B Hij had op internet een foto van Cujo ontdekt. 
C Hij had op internet een leuke, nieuwe hond voor hen gevonden. 
 

1p 7 Waar had Cujo de afgelopen jaren gezeten? (alinea 4) 
A bij een patiënt in een verpleegtehuis 
B bij iemand ver weg van zijn oude huis 
C in een hondenopvang in Colombia 
 

1p 8 Waarom zette Bob Tillay een foto van Cujo op de website? (alinea 5) 
A om de familie Barker op te sporen 
B om een baasje voor hem te vinden 
C om te laten zien hoe slecht honden soms worden behandeld 
 

1p 9 Uit welke zin blijkt dat Cujo de familie Barker herkende? (alinea 6) 
A ‘As soon as we saw him, we knew we had our baby back.’ 
B ‘He wagged his tail and licked our hands like old times.’ 
C ‘I told you he’d come back!’ 
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Tekst 4 
 

1p 10 Op een chatsite staat de volgende vraag: 
‘Do you and your mates copy each other’s schoolwork or do you always do it on 
your own? Is copying stealing, cheating, or is it somehow OK?’ 
Wie vindt dat overschrijven moet kunnen? 
A Adam 
B Lorna 
C Amy 
D George 
 

 
 
My friend Sam copies my work all the time and it is annoying to know I’m being 
watched. I think copying is wrong as you will be unable to copy in your GCSE- 
exams1) so you should try to work independently to get used to it.  Adam 
 
 
Lots of people copy other people’s work, and although it’s tempting, you 
shouldn’t do it because you will not learn. It is better to learn from your mistakes 
than to copy someone else’s and never learn what you did wrong.  Lorna 
 
 
Copying will stop yourself from learning and the information is not going in.  
My friend copied off me and in the end we both got into trouble.   Amy 
 
 
If you are stuck and desperately need some help, then it’s not really such a 
problem. I often ask my friends for help, but only copy the answer once  
I understand what is being asked. That way you’re learning something as well.  
                  George 

 
noot 1 = eindexamen  
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Tekst 5 
 

2p 11 Claudia schrijft naar de rubriek ‘Embarrassing Moments’ dat ze boos is op een 
klasgenoot. 
Schrijf drie dingen op waarom zij boos is. 
 
 

 
 
 
I was so mad when I found out 
that Mandy, a girl in my class, 
was having a party on the same 
day as I was having mine. But 
she did something I'll never 
forget. A week before my party 
everyone showed up at my house 
and I was confused why. Then  
I found out that the other hostess 
had sent emails to everyone 
saying my party was going to be 
this week instead!  

Trying to make the best of it,  
I went upstairs to change for the 
sudden party but when I came 
back everyone was gone. The 
next day at school there were 
pictures of me on flyers that said, 
"THE WORST PARTY OF THE 
YEAR!" I was furious! 
 

Claudia 
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Tekst 6 
 

McJobs 
 
 

1  McDonald's is trying out a plan that 
allows employees to share their job 
with others. The Family Contract 
allows husbands, wives, grandparents 
and children over 16 to job-share and 
swap shifts without notifying the 
management. The first family to sign 
up were Rita Cross, 42, and her two 
daughters Laura, 18, and Natalie, 16, 
in Cardiff. Rita said the main 
advantage of the arrangement was its 
flexibility. "We get up in the morning 
and decide which of us really wants to 
go to work," she said. "I'd love my 
husband to join up too, so that we can 
all plan our work and family life as one 
unit." 

2  Under the contract, which is the 
first of its kind in Britain, each worker 
clocks on and is paid separately 
through his or her own bank account.  

 It is being tried in six cities around 
Britain. If the scheme proves 
successful, McDonald's says it will 
expand it to include friends and 
extended family such as cousins and 
grandparents. 

3  David Fairhurst, of McDonald's UK, 
said: "A lot of our staff wanted more 
flexibility. Many are students at college 
and they have very different term 
hours and holiday hours.  
Many older staff have children and 
prefer to work during school hours. So 
we decided to offer our personnel 
flexibility in a family context." 
McDonald's, which has 67,000 staff in 
1,250 British restaurants, said they 
hope that flexible working will help to 
reduce the number of sick days in 
future.  

4  Neil Gouldson, a law expert, said 
contracts like this could be 
troublesome. “Instead of training one 
family member, companies will have to 
train every member who has signed 
the contract. This is extremely 
expensive and there’s a danger that 
training will be incomplete and service 
levels could drop as a result.” He also 
said that the engaging of new 
personnel would become more 
complicated. “Interviewing an entire 
family will take a lot of time,” Gouldson 
warned. 
 

1p 12 Wat houdt het nieuwe plan van McDonald’s in? (alinea 1) 
A Familieleden van het personeel krijgen voorrang bij het invullen van 

vacatures. 
B Meer familieleden kunnen samen één baan hebben. 
C Personeelsleden die ontslag nemen moeten proberen voor vervanging 

zorgen. 
 

1p 13 Wat gaat McDonald’s doen als het nieuwe plan succes heeft? (alinea 2) 
A de mogelijkheden van dit soort contracten uitbreiden 
B deze manier van werken ook uitproberen bij een aantal andere vestigingen 
C het nieuwe systeem bij alle McDonald’s restaurants in het land invoeren 
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2p 14 Geef van elk van de beweringen aan of deze ‘juist’ of ‘onjuist’ is. (alinea 3) 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 McDonald’s geeft een deel van het personeel meer vrijheid hun eigen 

werktijden in te plannen. 
2 McDonald’s wil ook graag ouderen in dienst nemen. 
3 McDonald’s hoopt het ziekteverzuim naar beneden te kunnen brengen. 
4 McDonald’s kan in vakantietijd heel moeilijk aan personeel komen.  
 

2p 15 Geef van elk van de beweringen aan of deze ‘juist’ of ‘onjuist’ is. (alinea 4) 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage.  
1 De bestaande opleiding is geschikt voor het trainen van gezinnen. 
2 Het opleiden van veel extra personeel is duur. 
3 Het neemt veel tijd in beslag om sollicitatiegesprekken met hele gezinnen te 

voeren. 
4 Gezinnen vinden het moeilijk om met z’n allen tegelijk te solliciteren. 
 
 

Tekst 7 
 

2p 16 Geef aan welke beweringen over Colin Smith juist en welke onjuist zijn. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Hij mag van de politie nooit meer zelf rijden. 
2 Hij had zijn rijbewijs vergeten. 
3 Hij reed in een aangepaste auto. 
4 Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed. 
 
 

Man with no arms 
carries on driving 
 
A New Zealand man with no arms who 
was accused of dangerous driving will be 
allowed to remain behind the wheel after 
police dropped charges against him. 
    Colin Smith, 31, who was born without 
arms, will be required to drive a modified 
car in future. 
    He argued that he had driven for years 
using one foot to steer and the other to 
work the accelerator and brake pedals. 
    A police officer stopped him for 
speeding near the North Island city of 
Tauranga in March and was amazed to 
discover him reclined in his seat, driving 
with his feet. 
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Tekst 8 
 

1p 17 Wat gebeurde er toen Beyoncé op de foto ging met een babykrokodil? 
A Hij beet de verzorger. 
B Hij pieste haar onder. 
C Hij viel van haar schoot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Such a cutie! 
For her new album cover, Beyoncé only agreed to 
pose with an alligator if its mouth was taped shut. 
“The first alligator they got was 13 feet long,” 
Beyoncé says. “They were like, ‘He’s fine. He just 
ate.’ But then I saw his trainer, who had stitches 
and a bloody head. I said, ‘No thank you, we’ll just 
have to add the photo in  
production.’ But I did hold  
a baby one. He was really 
cute, but since his  
mouth was taped, he  
didn’t have any way  
to defend himself.  
He was upset,  
so he peed  
on me and  
spoilt my new  
Gucci dress!” 
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Tekst 9 
 

1p 18 Je hebt een ananas gekocht met een kaartje eraan. 
Welke bewering is juist volgens het kaartje? 
A Als de ananas geschild is, moet je hem een paar dagen bewaren. 
B Een ananas kun je rijp laten worden op de fruitschaal. 
C Je kunt niet aan de kleur zien of een ananas goed rijp is.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dulce Gold 
 
 
Fresh Pineapple Tips 
 

 Shell color is not necessarily 
an indication of ripeness. Fresh 
ripe pineapple color may vary 
from green to gold. 

 Pineapple will not ripen further 
once it is picked. 

 Cut the fruit from the shell and 
refrigerate in an airtight 
container. Use within one 
week. 

Field Ripened - Ready to eat. 
 
Specially cultivated and 
carefully inspected to ensure 
delicious pineapple at the peak 
of flavor. 
 
Cutting instructions 
 

 Cut off crown. 
 Cut fruit in half, then into 

quarters.  
 Cut off core. 
 Cut fruit from shell with a 

sharp, curved knife. 
 Cut into bite-size chunks. 
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Tekst 10 
 

2p 19 The Daily Telegraph heeft een aantal deskundigen die vragen van lezers 
beantwoorden.  
Omcirkel in de uitwerkbijlage over welke onderwerpen je ‘wel’ advies kunt 
krijgen of ‘niet’. 
1 eigen huis 
2 werk 
3 tuinieren 
4 huisdieren 
5 liefde 
6 gezondheid 
 
 

ASK THE EXPERT 
Our team of specialists have the answers to your questions. 

CELIA HADDON 
From mad dogs and sick parrots to the 
most exotic creatures in the bestiary: your 
pet dilemmas resolved by The Telegraph’s 
own animal agony aunt. 
 
 

 

HELEN YEMM 
With frank advice and wry good humour, 
the much-loved television presenter and 
author of Gardening In Your Nightie gets 
right to the roof of your gardening 
problems. 
 

HONEST JOHN 
All your motoring queries answered by a 
dealer you can trust. 
 

 
 

 

PROPERTY CLINIC 
Our experts answer your questions about 
all aspects of buying, owning and selling a 
house. 
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Sarah, 20, Rochdale

Samantha, 17, Rochdale

Mark, 14, Gravesend

Daniel, 15, Battle 

Melissa, 18, Bedford

Emily, 16, London 

Amber, 16, Durham 

Tekst 11 
 

1p 20 Op een chatsite geven jongeren tips over het meedoen aan de auditie voor het 
TV programma Pop Idol.  

 Wie geeft een tip over het leren van teksten? Schrijf de naam op. 
 

 

WHAT ARE YOUR TOP 
AUDITION TIPS? 
 
 
 
 

 
My tip is: just have fun! Plus, remember that although there are thousands of 
people auditioning, someone has to get picked. It could be you. 
 
 
I think you should wear clothes that stand out. And if the judges send you away, 
it’s not the end of the world. 
 
 
Speak up loud with a smile on your face. Being quiet and looking at the floor 
won’t get you anywhere. The chances are that the judges are looking for a 
confident, interested person. 
 
 
Don’t think about the big day too much. The night before the audition get lots of 
sleep. It’s not a good thing to turn up with bags under your eyes. And get a 
bottle of water with you! 
 
 
My best friend and I went to Pop Idol. We had to queue for hours in the cold, so 
my tip is to be patient and wear warm clothes. 
 
 
Practise your lyrics a lot, but don’t try to do it all at once. Also the night before, 
just let yourself relax, don’t worry you know your lyrics. 
 
 
The best auditioning tip I could give is to sing with emotion. And, if necessary, 
pretend no-one else is watching you. It really helps a lot! 
 
 
 

Pagina: 341Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 800045-2-714o 14 lees verder ►►►

Tekst 12 
 

Great-grandpa,100, keeps on working! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Buster Martin, Britain’s oldest 
worker is someone who’s NOT 
looking forward to retirement - 
even though he’s 100 years old! 
He insists he’s perfectly happy to 
spend his golden years working 
hard as a mechanic, helping to 
maintain and clean 100 vans for a 
plumbing business, though he did 
take a day off recently to celebrate 
his 100th birthday.  

2   “Boredom is the big killer of 
men,” says Buster, who tried 
retiring three years ago but after a 
few months got bored and found a 
part-time job at Pimlico Plumbers. 
“I like to be active, it saves you 
sitting in a wheelchair. If I didn’t 
work I would become the most 
miserable sod you have ever come 
across!”  

 
3  Buster married at age 14 and 

got 17 children. He has more than 
70 grandkids and great-grandkids, 
served in World War II and lives in 
London, with few modern 
conveniences outside a TV. “I’ve 
never owned a phone in my life 
and I never will,” he says.  

4  And don’t expect to see him 
travelling overseas, where “you 
spend a lot of money to do the 
same things you do at home.” Says 
Martin:  “I‘m living a holiday here.  
I wake up every morning and am 
happy in what I do.” 

5  Buster hopes to carry on 
working until he’s 125. His boss 
Charlie Mullins said: “We have 
quite a few old workers as I see 
experience as a big advantage.  
I know I’ll never see a dirty van 
with Buster on the case. Buster is 
a lot of fun, he’s quite a character 
who’s got a million stories!” 
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1p 21 Wat is er zo bijzonder aan Buster Martin? (alinea 1) 
A Hij heeft in zijn leven pas één keer vrij genomen. 
B Hij werkt zijn hele leven al bij hetzelfde bedrijf.  
C Hij werkt ondanks zijn leeftijd nog steeds met plezier. 
 

1p 22 Wat voor werk doet Buster Martin? (alinea 1) 
A Hij doet het onderhoud van bedrijfsauto’s. 
B Hij maakt kantoren schoon.  
C Hij werkt als loodgieter. 
 

1p 23 Waarom heeft Buster nu een baantje bij Pimlico Plumbers? (alinea 2) 
A Hij heeft er een hekel aan niks te doen te hebben. 
B Hij heeft het geld nodig om rond te kunnen komen. 
C Hij vindt het werk dat hij daar doet heel leuk. 
 

2p 24 Buster is met weinig tevreden. Geef drie voorbeelden uit alinea 3 en 4. 
 

1p 25 Welke uitspraak over vakantie houden past het best bij Buster?  
(alinea 4) 
A “Ik ben bang dat ik heimwee krijg.” 
B “Ik logeer wel bij mijn kinderen als ik weg wil.” 
C “Ik vind het zonde van mijn geld.” 
D “Ik zou nog wel eens een verre reis willen maken.” 
 

1p 26 Wat vindt baas Charlie Mullins een voordeel van oudere werknemers? 
(alinea 5) 
A Zij hebben veel ervaring. 
B Zij werken hard. 
C Zij zijn altijd vrolijk. 
D Zij zijn goedkoop. 
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Tekst 13 
 

1p 27 Wanneer ontdekte Anika Cumings dat er iets mis was met haar kip? 
A kort nadat ze de kip had gekocht in de supermarkt 
B toen ze de kip wilde gaan braden 
C vlak voordat ze een stuk kip in haar mond wilde steken 
 
 
 

CHICKEN HEAD 
 

A supermarket chain is 
investigating after a woman found 
a chicken’s head ‘staring’ at her from 
a spicy chicken wing meal. 

Anika Cumings, 29, from Cardiff, 
said: “It wasn’t until it was near my mouth 
that I realised there was a beak, two 
missing eyes, a skull and a little neck”. 

A spokesman for the Iceland 
chain said ‘a full investigation’ was under way. 

 
 
 
 

Tekst 14 
 

1p 28 Wat is er gebeurd met Jan Madsen? 
Toen hij van het dak gleed 
A bleef hij achter een spijker hangen. 
B greep hij zich vast aan de dakrand. 
C heeft hij zich per ongeluk vastgespijkerd. 
 
 

Lucky Handyman 
 
 A Do-It-Yourself enthusiast who slipped and  
fell while fixing the roof of his holiday home  
was saved from almost certain death after  
nailing himself to the building. 
 As he tried to stop himself from falling,  
Jan Madsen (28) accidentally fired the nail gun  
through his knee and pierced a wooden beam.  
 It took emergency crews more than an hour  
to free Mr Madsen from the roof of the  
house. He is expected to make a full recovery. 
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Tekst 15 
 

1p 29 Wat vindt Graeme Obree van het nieuwe wetsvoorstel over fietsbellen? 
A Hij denkt dat de veiligheid van fietsers wordt verbeterd. 
B Hij denkt dat er veel bekeuringen uitgedeeld gaan worden. 
C Hij vindt het een overbodige maatregel. 
 
 
 

 
 

BICYCLE BELL ALERT 
 
 
 

The Government plans to bring in a new law saying every bicycle must have a 
bell and every cyclist must use it to alert pedestrians to their presence. 
 
Those found guilty of riding without a bell will face on-the-spot fines, with 
maximum penalties of up to £2,500 or two years in jail. 
 
Graeme Obree, the Scottish world record-holding cyclist, called the new law a 
‘pointless exercise’. He said: ”If a cyclist is about to hit a pedestrian, he’s not 
going to hit a bell - he’s going to shout. What policeman is going to enforce a 
law like this? Only civil servants could come up with crazy ideas like this.” 
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Tekst 16 
 

2p 30 Zijn de onderstaande beweringen ‘juist’ of ‘onjuist’ volgens het artikel? 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Jack’s ouders reden in een Nissan Figaro. 
2 Jack kon zelf de auto van zijn ouders starten. 
3 Jack had nog nooit eerder met een computer gewerkt. 
4 De eigenaar van de roze Nissan Figaro zette de auto opnieuw te koop. 
 
 
 
 

Bought a car on eBay 
 
A three-year-old boy from Lincoln used his mother’s computer to buy a £8,999 
car on the internet auction site eBay. Jack Neal’s parents discovered their son’s 
successful bid when they received a congratulations message from the website 
about a Barbie-pink Nissan Figaro. 
Rachel, 36, said:”We didn’t understand what was happening. Neither of us had 
bought anything. So we checked and saw it was a Barbie-pink car which we had 
bought for £8,999. We flew into a panic!”  Mrs Neal thought she had left her 
eBay password in her computer. “Jack is a real whizz on the PC and had 
probably pressed all the right buttons.” 
Her husband John, 37, called the owner of the car and explained the mistake. 
“Luckily he saw the funny side and said he would re-advertise,” Mrs Neal added. 
The car, which has a 1 litre turbo-charged engine, is available on eBay at a 
starting price of £7,999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 346Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 800045-2-714o 19 lees verder ►►►

Richard, 14, Stockport 

Ben, 15, Torquay 

Becky, 16, Birmingham 

Amanda, 15, Preston 

Laura, 14, Stubbington

Ed, 16, Hadleigh 

Tekst 17 
 

1p 31 Op een chatsite staat de volgende stelling: 
Playing violent videogames like Grand Theft Auto en Bully can make you care 
less about violence in real life. True or not? 
Wie vindt dat computerspelletjes geweld uitlokken? 
A Richard 
B Ben 
C Becky 
D Amanda 
E Laura 
F Ed 
 

 
I find that when you play violent games it gives you the chance to place your 
anger on the game, so you feel calmer. 
 
Adults just think we are stupid and can’t tell what’s real and what’s not! It annoys 
me.  
 
I think Grand Theft Auto 3 is a bit of harmless fun. Some adults think that after 
playing GTA3 we are going to go out and start crime. I think GTA3 is a great 
game and soooo much fun! 
 
Kids ain’t stupid. They ain’t gonna be so thick that they copy things out of violent 
games. People who do copy these things need help and that means that it’s 
obvious that most kids (not all) are sensible with stuff like this. 
 
 
I don’t understand how anyone would want to play violent computer games.  
They inspire young people to start getting into crime. And why on earth people  
think that a violent game will keep them calm I just can’t understand. 
 
 
I love violent games because if I have had a stressful day I can take it out on the 
games and you figure out that you shouldn’t do violent things in real life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 18 
 

1p 32 Hieronder staan enkele sterren die vertellen welke bijbaantjes ze vroeger 
hadden. Wie is er positief over zijn bijbaantje?  
A Chad Murray 
B Johnny Depp 
C Chris Brown 
D Kelly Clarkson 
E Zac Efron 
 
The way the stars earned their 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAD 
MURRAY 

JOHNNY 
DEPP 

CHRIS 
BROWN 

KELLY 
CLARKSON 

ZAC EFRON 

     
“Today my 
name is 
plastered all 
over the 
newspapers, 
but  
when I was 
10, I  was 
merely the kid 
who had to 
deliver them. 
And it rained 
all the time.” 
  

“You’re 
calling people 
who don’t 
want you to 
call. You put 
on your best 
fake voice 
and try to sell 
them pens 
with their 
names on 
them. I only 
had success 
once.” 

“Me and my 
cousins 
always had a 
lot of fun 
babysitting.  
I knew what 
to do with 
them because 
I was the 
same kind of 
kid. I acted 
like a big 
brother with 
kids.” 

“Before 
becoming an 
idol, I went 
door-to-door 
selling 
vacuums. But 
I hated the 
job so much 
that I quit 
after my first 
day.” 

“My parents 
left me home 
with my 
younger 
brother to 
look after 
him. By the 
time they 
came home, 
we’d broken 
the bed, the 
room was a 
mess and my 
brother was 
crying in a 
ball on the 
floor.” 

 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C  
 

 4  

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 5 A B C 

 
 6 A B C 

 
 7 A B C 

 
 8 A B C 

 
 9 A B C 

 
 

Tekst 4 
 

 10 A B C D

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 
 

 11 1 ......................................................................................................................  
 
2 ......................................................................................................................  
 
3 ......................................................................................................................  
 
 

Tekst 6 
 

 12 A B C  
 

 13 A B C  
 

 14  

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 15  

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 

Tekst 7 
 

 16  

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 
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Tekst 8 
 

 17 A B C 
 
 

Tekst 9 
 

 18 A B C 
 

 
Tekst 10 

 
 19  

1 eigen huis wel niet 

2 werk wel niet 

3 tuinieren wel niet 

4 huisdieren wel niet 

5 liefde wel niet 

6 gezondheid wel niet 

 
 

Tekst 11 
 

 20 ............................................................................................................................ 
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Tekst 12 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C 
 

 24 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
3 .......................................................................................................................... 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 27 A B C 
 
 

Tekst 14 
 

 28 A B C 
 
 

Tekst 15 
 

 29 A B C 
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Tekst 16 
 

 30  

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 

Tekst 17 
 

 31 A B C D E F 
 
 

Tekst 18 
 

 32 A B C D E 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800045-2-714u* einde  
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700013-1-711o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 21 mei
11.30 - 13.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Wat gebeurde er in Six Flags toen Leigh-Anne een ritje maakte met de Viper? 
A Ze liet iets vallen waar ze erg aan gehecht was. 
B Ze schaamde zich omdat haar topje afgezakt was. 
C Ze werd lastiggevallen door een groepje jongens. 
D Ze werd tegen haar zin gefilmd voor een jongerenprogramma. 
 

 

 (say anything)  

 Caught On Film 

 
Some friends and I went to SixFlags California 

We decided to go on a ride called the Viper. 
The ride was great, and I was having the time 
of my life. However, I was wearing my favorite 
top that day, and while I was riding th Viper, it 
fell down - exposing me to the whole theme 
park! Just to make matters worse, the camera 
at the end of the ride photographed my topless 
adventure. Then, some guys went to the stand 
and tried to buy my picture! 
 
- Leigh-Anne, 14 
Click here for another spring break Say 
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Tekst 2 

TONE DEAF 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  I'm a teacher and often have to 
confiscate1) mobiles from my pupils. 
One evening on the train home, I sat 
opposite a teenage girl who'd got a 
new phone and was selecting her ring 
tone. After listening to her how she 
was scrolling through the entire 
selection I was getting a little irritated. 
Twenty minutes later I was literally 
sitting on my hands to stop myself 
grabbing the thing and throwing it out 
of the window. 

 
 

 

2  When she began on the sixth run-
through, it was really more than I could 
stand. "Right. That's it!" I hissed. "I'm 
confiscating that thing for the rest of 
the journey!" and I snatched the phone 
out of her hand. The whole carriage 
turned to stare at me. 

3  When I realised what I had said, 
I sheepishly apologised, handed the 
phone back and got off at the next 
station, even though I was still three 
stops away from home. 

 
 Beverly, 30, Liverpool 

 
 

1p 2 Waarom viel het meisje in de trein Beverly op? (alinea 1) 
 Ze zat de hele tijd 

A spelletjes te spelen op haar mobieltje. 
B te bellen en hard te lachen. 
C te luisteren naar verschillende ringtones. 
 

1p 3 Hoe reageerden de andere passagiers toen Beverly het mobieltje had afgepakt? 
(alinea 2) 
A Ze namen het voor het meisje op. 
B Ze waren blij dat Beverly het meisje aangepakt had. 
C Ze waren verbaasd over wat Beverly had gedaan. 
 

1p 4 'and got off at the next station' (alinea 3) 
 Waarom stapte Beverly daar uit? 

 
 

noot 1 confiscate = in beslag nemen/afpakken 
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Tekst 3 
 

Mother stung by travel bug 
 

1  Jennifer Hancock, a 25-year-old teacher from Southampton, returned home 
with a nasty surprise after a back-packing trip in Thailand and Australia. 
A scorpion had hidden itself in her luggage! 

2  After several days of crawling around her home, it stung her mother, Denise, 
on the finger while she was asleep. Mrs Hancock, 52, awoke in the middle of the 
night and ran to the bathroom. Her husband Arthur, a geography teacher, found 
a big, brown scorpion in their bed. He caught it in a jam jar and drove his wife to 
hospital. Mrs Hancock said: "It felt like my finger was being cut open with glass." 
After four hours in hospital she was allowed to go home. The scorpion is now 
being looked after by one of Arthur's friends, a biology teacher at his school. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1p 5 Hoe kwam de schorpioen bij de familie Hancock terecht? (alinea 1) 
 

1p 6 Wanneer werd de moeder van Jennifer gestoken door de schorpioen? (alinea 2) 
A toen ze de tas van Jennifer uitpakte 
B toen ze in de badkamer bezig was 
C toen ze lag te slapen 
 

1p 7 Wat heeft Jennifer’s vader uiteindelijk met de schorpioen gedaan? (alinea 2) 
A Hij heeft hem bij een collega ondergebracht. 
B Hij heeft hem doodgemaakt. 
C Hij heeft hem weer vrijgelaten. 
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Tekst 4 
 

1p 8 Uit onderzoek bleek dat kinderen vaak gepest worden als ze gezond eten.  
 Wie heeft zelf andere leerlingen gepest die gezond eten? 

 
2p 9 Welke twee leerlingen worden geplaagd omdat ze gezond eten? 

 
Kids bullied over food choices 

 

 
 
174 pupils in England, Wales and Scotland were asked about their views on food. 
It turned out children were bullied for eating ‘un-cool’ school meals and some chose 
certain meals because they wanted to fit in. 

 
Your comments: 
 
“People at school tease me if I bring in my own healthy food instead of eating 
chips and pizza from the canteen. I’d rather eat my packed lunch which is 
healthy and tasty instead of the school’s junk.” Kiara, 15, Blackpool 
  
“I probably have the healthiest packed lunch in my whole year at school, but 
I get teased so much about it, that I now want to have biscuits and crisps for 
break instead of fruit and crackers.” Eleni, 15, Berkshire 

 
“I don’t think you can look cool by eating certain foods. Anyway, wouldn’t it be 
‘cooler’ to stay healthy and in shape, instead of eating lots of junk food?” 
 Sarah, 16, Swindon 
 
“Children do get bullied because of what they eat, I remember laughing at 
people that eat healthy food. We used to call a boy ‘chicken boy’ because he ate 
poultry every day.”  Tom, 14, Worcester 

 
“I don’t think children are bullied over what they eat. We have a salad bar at our 
school and no one gets bullied if they eat salad.”  Nikki, 15, Coventry 
 
“It’s ridiculous! At my school, everyone varies what they eat and nobody is 
fussed about anybody else. Bullying is certainly not caused by healthy eating, 
I think more the consumption of junk food. Too much is unhealthy and that’s 
what some people find uncool.” Steff, 16, Derr 
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Tekst 5
 

MALE DIRTY TRICKS KEEPING 
GIRLS AWAY FROM BEACHES? 

 
 1 Californian police are investigating a 

number of nasty tricks played on women 
surfers who like riding the waves. 
Groups of male surfing fanatics claim 
these women surfers are ruining their 
fun on the beach. 

 
 2 Over the past year the number of 

American surfers has grown by a 
quarter and most of them are female. 
Even ten-year-old girls and 50-year-old 
grandmothers are learning 'to grip the 
board with their toes'. In 1996 10% of 
American surfers were women, now 
500,000 of the 2.4 million surfers are 
women. 
 

 3 It's not surprising that men are getting 
nervous. "Surfing is the ultimate male 
sport," complained Sam George of 
Surfer Magazine. "Men like to look at 
women on the beach, but they don't 
want to see them in the water." 

 
 4 The problems on California's 

overcrowded beaches have risen 
sharply. Last month 18-year-old 
Shelley Brimmer started surfing for the 
first time in her life on Huntington 
Beach, south of Los Angeles. She was 
knocked off her board again and again 
by a pair of male surfers. "This was 
angry, territorial stuff," said Shelley. 
Her parents have reported the incident 
to the police. 
 

 5 The Surfrider Foundation has grown 
very concerned about the violence 
against female surfers. It paid for a 
number of internet-linked cameras to 
be installed to try and calm things 
down. Instead, the cameras were 
vandalised within weeks. 
 

 6 A Los Angeles lifeguard admitted that 
a lot of 'nasty' things happened last 
summer. "A handful of men lost their 
temper, urging each other to run 
young women surfers down and drive 
their boards on the rocks," he said.  
 

 7 But young female stars of the sport 
like the Australian Layne Beachley 
have got enough of this male attitude. 
Layne warns: "No man gets in my way, 
not unless he wants to drink a lot of 
salt water." 
 
 

The Sunday Times 
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1p 10 Wat onderzoekt de politie in Californië? (alinea 1) 
Ze onderzoeken of vrouwelijke surfers 
A geen levensgevaarlijke stunts uithalen. 
B gepest worden door mannen. 
C zich wel aan de voorrangsregels houden. 
 

1p 11 Wat wordt er gezegd over surfers in Amerika? (alinea 2) 
A Er surfen ongeveer evenveel mannen als vrouwen. 
B Het aantal surfende vrouwen is sterk toegenomen. 
C Tegenwoordig surfen er meer vrouwen dan mannen. 
 

1p 12 Wat willen mannelijke surfers het liefst volgens Sam George van Surfer 
Magazine? (alinea 3) 
Ze willen dat vrouwen 
A niet te veel naar mannen kijken. 
B op het strand blijven. 
C pas gaan surfen als ze het kunnen. 
 

1p 13 Waarom deden de ouders van Shelley aangifte bij de politie? (alinea 4) 
A Twee jongens maakten het Shelley onmogelijk om op haar plank te blijven 

staan. 
B Twee jongens stuurden Shelley van het strand toen ze wilde gaan surfen. 
C Twee jongens vernielden Shelly’s surfspullen die op het strand lagen. 
 

1p 14 Wat wordt er in alinea 5 duidelijk over de bewakingscamera’s op het strand? 
A Ze werden al snel kapot gemaakt. 
B Ze werden door surfers gestolen. 
C Ze zorgden voor meer rust voor de surfers. 
 

1p 15 Wat gebeurde er met een aantal vrouwelijke surfers in Los Angeles? (alinea 6) 
Ze werden door mannelijke surfers 
A met auto’s klemgereden. 
B op het strand achterna gezeten. 
C op zee in de richting van de rotsen gejaagd. 
 

1p 16 "No man….salt water" (laatste zin) 
Wat bedoelt de Australische surfster Layne Beachley met deze opmerking? 
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Tekst 6 
 

1p 17 Waarom zijn vierkante blikken beter dan ronde, volgens Terry Robins? 
A Ze hebben een grotere inhoud. 
B Ze nemen minder plaats in. 
C Ze zijn makkelijker te openen. 
D Ze zijn makkelijker vast te houden. 
 
 

 
 
 

It’s uncanny
Square is the shape of the future, 
according to Sainbury’s - the first firm to 
put an end to round cans! Starting with 
soups and baked beans, these  
new square tins will appear on the  
supermarket’s shelves within the next six 
months. “When you think about it,  
everything else in a supermarket is square the 
trolleys, baskets, boxes, even the lorries 
which transport our food - so surely square  
cans make a lot of sense,” Sainsbury’s 
Terry Robins says. “We will be able to  
fit 20% more square cans on our shelves 
than round ones, and our customers will be 
able to save a lot of space in kitchen 
cupboards.” 
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Tekst 7 
 

1p 18 Wat wordt er duidelijk over New York als je dit bericht leest? 
A Er wonen ook eerlijke mensen. 
B Het is er niet veilig op straat. 
C Voor geld krijg je alles gedaan. 
 
 
 

          Stradivarius, a real find! 
 
 
A musician who left his £2.5 million violin 
in the boot of a New York cab had it 
returned later by the honest taxidriver. 
Lyndon Harrow sold his exclusive house 
ten years ago to buy the 17th-century 
Stradivarius violin. 
Harrow, 57, who has played with the New 
York Philharmonic Orchestra, said: 
“There is so much talk about this city 
being impolite and full of thieves but this 
sure shows New York has heart.” 
He offered cabbie Mohammed Ibrahim 
tickets for his next performance and a 
‘large’ cash reward. 
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Tekst 8
 
 

Clever collie 
 

1  Sam the collie was rejected by his first two owners because he couldn’t 
 learn simple instructions. Sam was difficult to handle and his owners grew 

impatient with him. Sam was then sent to an animal home, where they found  
 out he was deaf. So Sam was going to be put to sleep, but Mr and Mrs Jones 
 read about his problem in the local newspaper. 
2  “As retired teachers of deaf children we thought that if we could teach 

youngsters sign language, we could perhaps help Sam,” explains his present 
owner Margaret Jones. 

3  Sam picked up basic hand signals like “sit” and “no” within days. 
Three weeks later Sam could understand 10 different signs. To tell him dinner  

 is ready, Margaret gets close and licks her lips! “He’s really bright,” says  
 Margaret enthusiastically. “We are amazed at how well we can communicate 
 with him – it’s like having a five-year-old 

child.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p 19 Waarom hebben de vroegere baasjes van Sam hem weggedaan, volgens 
alinea 1? 
A Sam gehoorzaamde niet. 
B Sam maakte van alles kapot. 
C Sam was niet te vertrouwen met kinderen. 
 

1p 20 Waarom dacht Margaret Jones, volgens alinea 2, dat zij en haar man Sam wel 
konden helpen? 
 

1p 21 Margaret heeft een manier bedacht om Sam duidelijk te maken dat hij eten 
krijgt. 

 Schrijf op hoe ze dat volgens alinea 3 doet. 
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Tekst 9 
 

1p 22 In het blad Mizz lees je een beschrijving van een aantal nieuwe boeken. 
Over welk boek is de schrijver van dit artikel het minst enthousiast? 
A Cut 
B Stacey Stone 
C Westlife on Tour 
D Will Young 
 

books 
 
 A B
Cut 
By Patricia McCormick 
(£4.99, Harper Collins) 
This is one of the most gripping reads ever. 

Callie, 15, has been 
placed in a special 
treatment facility by her 
parents and doctors after 
they find out she cuts 
herself. We discover 
what problems she has 
and why she feels she 
has to hurt herself. If you 
don’t blub at the end, 

you’ve got a heart of stone. 
 
 C 
Westlife on Tour 
By Eddie Rowley 
(£6.99, Ebury Press) 
This is interesting only 
for someone who loves 
the lads. They’ve 
allowed the author 
exclusive access to what 
they get up to on tour. 
Singing, dancing, 
birthdays, family get-
togethers and the odd party. Full of photos 
you won’t have seen before. We warn you, if 
you’re not a Westlife fanatic, there isn’t much 
in it for you. 
 

Stacey Stone 
By Roy Apps 
(£3.99, Scholastic) 
Stacey may be the 
agony aunt for her 
school paper but, boy, 
does she create some 
problems for herself. 
You’ll love this Year 7 
girl who hates injustice 
and snobbery but isn’t 
quite sure how you can 
tell if a lad fancies you. 
When’s the next one coming out? We can’t 
wait cos we couldn’t put this one down… 
 
 D 
Will Young: 
Anything Is Possible 

By Will Young/Marie-
Claire Giddings 
(£9.99, Contender 
Books) 
Now you can read all 
about Will’s rise to the 
top of the charts in this 
brilliant book. He 
dishes the gossip on 
what went on behind 
the scenes at Pop Idol 

and how he feels about performing. This is the 
perfect book for anyone who dreams about 
being a star one day.
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Tekst 10 
 

Kids feasting on school dinners 
 

 1 Hungry pupils of Icknield High 
School in Luton are going wild for 
school dinners – after their 
headmaster hired a top chef. His 
name is David Lucas, he is 47 and 
father of two children. He was 
trained at the Savoy Hotel and was 
one of London’s best cooks. After 
his wife had a heart attack he 
wanted a new job which would allow 
him to be at home in the evenings to 
look after the children. 
 

 2 He had to accept a big drop in salary 
but he said: “I can’t think of a better 
way to use my talents than to help 
young people learn to love good, 
healthy food. Growing kids deserve 
the best. It’s also more of a 

challenge because a lot of children 
only want junk food”. 
 

 3 Boiled cabbage is just a bad 
memory for kids thanks to top cook 
David Lucas. Youngsters now get 
meals like roast pheasant, Boeuf 
Bourguignon, Chicken Teriyaki, 
salmon fishcakes and seafood 
paella – all served with salads and 
vegetables for just £1.20 a day. 
David has a budget of just 40p per 
child for ingredients. But he can still 
turn out five-star meals because he 
buys quality food cheap from local 
markets. 
 

 4 It’s no wonder that an extra 150 
pupils have signed up for dinners 
since David took over. That’s more 
than half of the total school 
population of 780 pupils. Even the 
teachers queue up and eat the 
school dinners David Lucas and his 
team have prepared. They agree 
that the school canteen beats many 
restaurants in the area. 
 

 
 

1p 23 Waarom ging kok David Lucas op ‘Icknield High School’ werken? (alinea 1) 
A Hij vond zijn vorige baan in het Savoy Hotel te zwaar. 
B Hij wilde overdag werken om meer bij zijn gezin te kunnen zijn. 
C Zijn kinderen hadden gevraagd of hij bij hen op school kwam werken. 
 

1p 24 Wat vindt David de grootste uitdaging van zijn nieuwe baan? (alinea 2) 
A Kinderen laten zien dat koken heel erg leuk is. 
B Kinderen leren genieten van gezond eten. 
C Kinderen uitleggen dat goedkoop voedsel slecht voor je is. 
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1p 25 Hoe komt het dat de maaltijden van David niet zo duur zijn? (alinea 3) 
A De leerlingen krijgen maar kleine porties. 
B De school betaalt meer dan de helft van de onkosten. 
C Hij koopt de ingrediënten voor de maaltijden goedkoop in.  
 

1p 26 Wat voor een soort eten maakt David klaar voor de leerlingen? (alinea 3) 
A kant- en klaar maaltijden 
B luxe maaltijden 
C typisch Engelse maaltijden 
 

2p 27 Noem twee voorbeelden waaruit blijkt dat Davids maaltijden erg lekker zijn. 
(alinea 4) 
 
 

Tekst 11 
 

1p 28 Wat vertelt Rachel over de trouwring van haar moeder? 
A Die heeft haar moeder verloren. 
B Die heeft ze als kind geruild voor een ketting. 
C Die is gestolen uit de auto van haar moeder. 
 
 
 

 
 
 
      Trade secrets 
 
 

When I was little, my friends and I always traded things. So one time, I traded 
this 'treasure' I had found in my mom's car for a plastic necklace – but it turned 
out that the 'treasure' was my mom's wedding ring! Mom has thought for years 
that someone stole her ring out of her car and has no idea that it was me! I've 
been keeping this secret ever since, and even though I'm grown up now, I still 
can't tell her the truth. 
 
 

Rachel 
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Tekst 12 
 

I'm a fencing champion! 
 
 Peter has just won the under-14s competition at the 
British Youth Fencing Championships. 
He explains what fencing is all about: 
 
 
 
 

 
I got interested in fencing because I used to like watching sword fighting 

films when I was younger, so my father took me to a fencing club to give it a try. 
I enjoyed doing it straight away and thought it was real fun. 
 
Swords 

 2  There are three different types of swords1) in fencing – the epee, the foil 
and the sabre. I started using the foil for the first two years, but when I tried a 
different sword I just couldn't get into it, so I've stuck with the foil. You score 
points by hitting the chest and we play up to 15 points. 
I practise for about three hours, two to three times a week. It's very energetic 
and I usually come home tired. 
 
The championships 

 3  I went to training camps with Hungarian players and learned a lot from 
them. It was a good practice for the championships. At the British Youth Fencing 
Championships I was a bit nervous going into the final, but I kept telling myself 
that I was going to win – and I did!  
 
Good exercise 

 4  Fencing is really fun to do. It looks like 
it could be dangerous, but with the amount of 
protective clothing you wear, it doesn't really 
hurt at all. It is also good exercise and keeps 
your energy levels up – anyone can give it a 
go!  
 
 
 

 

“

”
noot 1 sword = degen, soort zwaard dat bij schermen wordt gebruikt 

1
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1p 29 Waardoor raakte Peter geïnteresseerd in schermen? (alinea 1) 
 

1p 30 Wat vertelt Peter over de degens die hij gebruikt bij het schermen? (alinea 2) 
A Hij heeft voor zijn sport drie verschillende degens nodig. 
B Hij moet elke twee jaar een nieuwe degen kopen. 
C Hij schermt altijd met het zelfde soort degen. 
 

1p 31 Wat vertelt Peter over de Britse jeugdkampioenschappen schermen? (alinea 3) 
A Daar mochten ook buitenlandse schermers aan meedoen. 
B Het was voor hem moeilijk om de finale te bereiken. 
C Hij heeft door zijn zelfvertrouwen gewonnen. 
 

2p 32 Noem drie positieve dingen die over het schermen worden gezegd in alinea 4. 
 
 

Tekst 13 
 

1p 33 Het artikel gaat over een poesje dat 
A door vakantiegangers was achtergelaten op een parkeerplaats. 
B na een lange reis zijn baasjes had teruggevonden. 
C onder de motorkap van een auto werd gevonden. 
 
 

 
 
Kitten  
stowaway 
 
 
 
 

A German couple were shocked after a 275-mile journey to discover a  
surprise stowaway hiding next to the engine of their car: a 6 week-old kitten.  
The couple heard the meows of the tiny animal after they had parked their car. 
"First of all we called the police, as we feared for a moment that we must have 
run over and seriously injured a cat," Elisabeth and Dieter told the newspaper. 
After checking under the hood, however, they discovered the unharmed kitten. 
The couple have adopted the animal and called her Pussy. 
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Tekst 14
 

1p 34 Welk advies krijgt Ginny? 
A Geef je vriendin wat vaker een complimentje. 
B Vraag je vriendin te stoppen met na-apen. 
C Wees niet zo ontzettend jaloers op je vriendin. 
 
 

 
IRRITATING 
IMITATION 
 
My friend copies almost everything I do 
and wear. At first I didn’t mind but  
now it’s driving me mad. 
Whenever I buy new things, she buys  
something similar. I don’t want to drop her, 
but what else can I do? 
Ginny, 17, Warrington 

 

Your friend is not trying to annoy you - she’s  
probably insecure and possibly a little jealous.  
She doesn’t have the confidence to be herself  
and thinks other people don’t rate her. Build up 
her confidence by saying positive things about  
her appearance and personality. Say, “I wish  
I had hair like yours,” or “I love that top you used  
to wear.” Laugh at her jokes and thank her for  
good advice. Be patient - once she realises people  
like her for herself, she’ll stop copying you. 
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Tekst 15 
 

1p 35 Wat blijkt uit dit Britse onderzoek naar tafelmanieren? 
Steeds meer mensen  
A storen zich eraan hoe anderen zich aan tafel gedragen. 
B vinden goede tafelmanieren niet meer belangrijk. 
C vinden het normaal om netjes te eten aan tafel. 
 

Burping at table is OK! 
 
Manners are being ditched with British people becoming slobs at the dinner 
table, according to a new survey. 
 
 

 
 
 
Researchers found one in five people think the “no elbows on the table and 
asking permission to leave the table” rules are stupid and old-fashioned. Half of 
all those surveyed said they didn’t even put their knife and fork together when 
they had finished their meal, let alone anything else. One in 10 even admitted to 
talking with their mouths full! 
 
Manners expert Simon Fanshawe said the survey showed many people did not 
care about such things. 
 
 

Survey facts 
20 % think it’s OK to burp at the table 
25 % lick their knives 
20 % lick their plates 

 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 16 
 

1p 36 Waarom was Vivian boos op haar broer Jack? 
A Hij had ervoor gezorgd dat ze ten onrechte straf had gekregen. 
B Hij had haar waardevolle ketting kwijt gemaakt. 
C Hij was niet voor haar opgekomen tijdens een ruzie met haar ouders. 
 
 
 

Straight flush 
 
"A few months ago, I was so angry with my 
brother Jack because he had just gotten me in 
trouble with my parents for no reason at all, and 
I wasn't allowed to do anything the whole 
week-end. So I found his pride and joy – a 
necklace that he had made all by himself and 
was very proud of – and flushed it down the 
toilet. He still thinks he just lost it!" 
        Vivian 

 
 
 

einde  700013-1-711o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 A B C D 
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C 
 

 3 A B C 
 

 4 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 3 
 

 5 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 6 A B C  
 

 7 A B C  
 
 

Tekst 4 
 

 8 ............................................................................................................................ 
 

 9 1 .......................................................................................................................... 
 
2 .......................................................................................................................... 
 

A B C D  A B C D X B XA B C D Xof of
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Tekst 5 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C 
 

 12 A B C 
 

 13 A B C 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C 
 

 16 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 
 

Tekst 6 
 

 17 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 18 A B C 
 
 

Tekst 8 
 

 19 A B C 
 

 20 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 

 21 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 
 

Tekst 9 
 

  22 A B C D 
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Tekst 10 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C 
 

 25 A B C 
 

 26 A B C 
 

 27 1 .........................................................................................................................  
 
2 .........................................................................................................................  
 
 

Tekst 11 
 

 28 A B C  
 
 

Tekst 12 
 

 29 ............................................................................................................................   
 
............................................................................................................................  
 

 30 A B C 
 

 31 A B C 
 

 32 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 
 

Tekst 13 
 

 33 A B C 
 
 

Tekst 14 
 

 34 A B C 
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Tekst 15 
 

 35 A B C 
 
 

Tekst 16 
 

 36 A B C 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700013-1-711u* 
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700045-2-711o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 

Tijdvak 2 
 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
  
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Waarom mocht de familie Beckham een privébezoek brengen aan Chester Zoo?
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ZOO chiefs today defended a decision to leave paying visitors out in the rain 
while David and Victoria Beckham had a private view. 
The star took his wife and sons to Chester Zoo. But when officials closed the 
elephant, giraffe and chimpanzee houses for the Beckhams, visitors were said 
to be annoyed at having to stand outside. 
A zoo spokesman admitted some members of the public complained but 
added: ”The Beckhams were our special guests and we wanted to give them 
some privacy. The poor things are hunted down by the paparazzi all the time.” 
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Tekst 2 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

1p 2 Wat is er gebeurd met de kat Brumas? 
A Hij is door onbekenden met roze verf bespoten. 
B Zijn vacht is op onverklaarbare wijze roze geworden. 
C Zijn vacht werd roze door het eten van iets giftigs. 
 

1p 3 Wat zegt mevrouw Worth nu over haar kat Brumas? 
A Ze heeft geprobeerd zijn vacht weer wit te krijgen. 
B Ze is nog steeds gek op haar kat. 
C Ze wil hem terugbrengen naar het asiel. 
 

A couple are amazed by how their white cat Brumas turned pink during a morning walk. 
His owners Philip Worth and his wife, Joan, took the cat to their vet who said he was in 
good health. 
 
Mr. Worth said: “He went out snow white but came back Barbie pink. We went to the 
vet, but she couldn’t find any reason for it. She decided it wasn’t toxic, which was what  
I was worried about.” She said she didn’t believe paint was the cause as Brumas’ fur 
was still soft. “It occurred to me that it could have been wet paint, but there is no way he 
could have got the same colour so evenly all over.” 
 
The couple, who adopted Brumas after he was found and taken in by the Cats 
Protection League, have five other cats but none of them has been affected in the same 
way. Mrs. Worth added: “We’re quite happy with him as a pink cat. We love him 
whatever his colour is.” 

The cat that turned pink 
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Tekst 3 
 

 
 
WHAT I WAS LIKE IN HIGHSCHOOL 
 
Actress GWYNETH PALTROW 
 

1 I went to Spence, an all-girls private 
school in New York City. For years I had to 
wear a uniform. I had two grey skirts – a 
kilt and an A-line. Of course I rolled them 
up, but you could not change the boring 
colour. 

2 On top of that, I was skinny and had 
braces for my teeth and a bad hair-cut. 
My mother would always tell me how 
beautiful I was, but I wasn’t. I was 
uncertain all the time and boys didn’t like 
me. 

3 There was this one girl Lisa who did 
terrible things to me. She was the head of 
the class. Sometimes we would be friends 
and sometimes she would be like, “I have 
the power over you”. She used to get other 
classmates to call me and tell me the 
popular boys (from other schools) wanted 
to go out with me. But it was all a lie. 

4 In my school 
literature was 
important. After I 
read Crime and 
Punishment, my 
favorite book, I 
became obsessed 
about whether I was 
a ‘good person’. Like I would lie to my 
parents and tell them I went to the movies 
when I was really at some party. Then 
when they asked me about the movie, I’d 
be like, “Oh, it was really good!” Meanwhile, 
inside, I was thinking, Oh my, I’m a terrible 
person! 
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2p 4 Uit alinea 1 blijkt dat er op de school van Gwyneth dingen anders zijn dan op 
een gewone Nederlandse school voor voortgezet onderwijs. 

 Schrijf twee verschillen op. 
 

2p 5 Gwyneth vond zichzelf vroeger niet bepaald knap. 
 Schrijf twee dingen uit alinea 2 op die ze lelijk vond aan zichzelf. 

 
1p 6 Wat wordt er, volgens alinea 3, duidelijk over Gwyneth’s klasgenootje Lisa? 

A Ze regelde vaak afspraakjes met leuke jongens voor Gwyneth. 
B Ze stookte soms andere klasgenoten op om Gwyneth voor de gek te 

houden. 
C Ze werd uiteindelijk Gwyneths beste vriendin. 
 

1p 7 Op school las Gwyneth het boek Crime and Punishment. 
Welke invloed had het boek op haar, volgens alinea 4? 
A Ze ging daardoor allerlei slechte dingen doen die helemaal niet mochten. 
B Ze hield zich daardoor aan de regels die haar ouders gesteld hadden. 
C Ze vond het daardoor vervelend om tegen haar ouders te liegen. 
 
 

Tekst 4 
 

1p 8 Waarover schaamde Centia zich in een supermarkt? 
A Ze botste met haar winkelwagentje tegen een vakkenvuller op. 
B Ze ging per ongeluk de winkel uit zonder te betalen. 
C Ze gooide een grote berg sinaasappels om. 
 

   Bumper carts 
 
I was grocery shopping with my mom and got 
stuck pushing the cart. I guess I wasn’t paying 
attention because I steered it right into a really 
cute boy who was bending over to stock the 
oranges! I was too embarrassed to say anything, 
so I just abandoned the cart and ran. 
 

Centia,12,CA 
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“Floyd 
needed more 
attention than 

a baby” 

Tekst 5 
 

I was a teenmum – to a lion! 
 
 

When a lion cub1) was not accepted by 
its mother, 19-year-old Kate stepped 
in to lend a hand… 
 

1  My love for animals began eight 
years ago, when I got a Saturday job at 
Dartmoor Wildlife Park. When I 
reached 16, I was sure I wanted to 
work with wildlife and went to college 
to do a National Diploma in Animal 
Care. After my studies, the Wildlife 
Park took me on full-time. I was 
thrilled! 

2  Floyd 
My favourite animals were wild cats like 
pumas, jaguars, tigers and lions. On 
August 25 last year, Peggy, a lioness 
I was looking after, gave birth to three 
cubs. She didn’t look after them and 
two of them died. There was only one 
cub left, which was named Floyd. He 
came to live with me because I had an 
apartment in the park. At first, he had to 
be bottle-fed, every two hours – day 
and night. I had to set my alarm to go 
off regularly, dragging myself out of bed 
no matter what time it was. After two 
weeks, I was feeling like a zombie. 

3  More attention 
Floyd needed more attention than a 
baby. If I turned my back, he would be 
eating the carpet or chewing on shoes! 
And because lions like to have their 
own territories, Floyd thought that 
things like my slippers were his 
property, not mine. Floyd’s claws! 
Looking after Floyd meant I had no 
social life any more! I couldn’t go out, 
and because I was so tired, I was often 
unreasonable to my boyfriend. 

4 Leaving him 
When I adopted Floyd, I could fit him in 
my hand, but after three months he was 
the size of a very big dog. I’d grown very 
close to him, so when he had to go back 
to his own area in the park, I was really 
upset, because he was attached to me 

too. Whenever I went to 
visit him, he’d rub his face 
against mine. It was 
heartbreaking.  
 

5  Amazing experience 
When Floyd left Dartmoor last July to go 
to another wildlife park, he weighed 
almost 70 kilos! I was sad to see him go, 
but I also felt proud of the job I’d done: 
raising him to be so fit and healthy.  
If I saw him now, I think he’d still 
recognise me, but I know it might upset 
us both if I visited him, so I don’t.  
Even so, being a cub’s mum for a year 
was an amazing experience and I’d do it 
again for sure!

noot 1 welp, jong leeuwtje  

700045-2-711o 6 lees verder ►►►
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1p 9 Welke bewering over Kate is waar, volgens alinea 1? 
A Ze ging na de middelbare school in de weekends bij een dierenarts werken. 
B Ze kreeg door een bijbaantje het idee om dierenverzorging te gaan studeren. 
C Ze verzorgde rondleidingen voor scholieren in een safaripark. 
 

1p 10 Waarom stierven er, volgens alinea 2, twee jongen van de leeuwin Peggy? 
A Omdat de moeder na de geboorte doodging. 
B Omdat de moeder niet goed voor de kleintjes zorgde. 
C Omdat ze waren aangevallen door andere dieren in het park. 
 

1p 11 Waarom was Kate de meest geschikte persoon om voor Floyd te gaan zorgen, 
volgens alinea 2? 
A Het leeuwtje zag haar als zijn moeder. 
B Ze had al eerder leeuwtjes verzorgd. 
C Ze woonde op het terrein van het safaripark. 
 

1p 12 Waarom was Kate zo ontzettend moe, volgens alinea 2? 
 

1p 13 Waarom moest Kate Floyd constant in de gaten houden, volgens alinea 3? 
A Hij at allerlei dingen die gevaarlijk voor hem waren. 
B Hij probeerde telkens uit haar flat te ontsnappen. 
C Hij vernielde van alles en nog wat in haar huis. 
 

1p 14  ‘I was really upset’ (alinea 4). 
Kate was zo overstuur omdat 
A Floyd bij haar weg moest. 
B Floyd haar zo snel was vergeten. 
C ze Floyd niet meer zou zien. 
 

1p 15 Wat wordt er in alinea 5 gezegd over het contact tussen Floyd en Kate? 
A Floyd raakt steeds weer overstuur als Kate hem opzoekt. 
B Kate en Floyd zien elkaar nooit meer. 
C Kate en Floyd zijn nog steeds blij als ze elkaar zien. 
 

1p 16 Hoe kijkt Kate, volgens alinea 5, terug op de periode dat ze voor Floyd zorgde? 
A Het was leuk maar ze zou er niet nog een keer aan beginnen. 
B Ze is er trots op en zou het zo nog eens doen. 
C Ze zou het nooit meer zonder hulp van anderen willen doen. 
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DID YOU KNOW? 
That one in 80 
children suffers from  
peanut allergies? 
Finding a birthday 
cake that is 
guaranteed to be 
nut-free can be 
problematic. Until 
this month, that is, 
with the launch of the nut-free 
Chocolate Fudge Cake by Kennerton Careful 
Cake Co. It is available from Sainsbury’s for 
₤7.99 

Tekst 6 
 

2p 17 Je wilt een vriend voor de gek houden. 
 Geef met behulp van onderstaande advertentie in drie stappen aan wat je 

moet doen.  
Schrijf de stappen 1, 2 en 3 op in je uitwerkbijlage. 

 

  
 
 

Tekst 7 
 

1p 18 Wat is volgens de tekst het bijzondere aan deze chocoladetaart? 
Het is een taart 
A die geschikt is voor mensen die overgevoelig zijn voor bepaalde producten. 
B die je niet dik maakt, omdat er minder vet in zit. 
C die speciaal gemaakt is voor mensen die lijden aan suikerziekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listen To A Friend Being 
Sent Round The Bend!! 

Dial: 09067 361 240 

You Can Hear Them….BUT They Can’t Hear you! 
Calls cost ₤1.00/min at all times - Phone Fun, 78 York Street, London W1H 1DP 

Choose A Joke 
Mr Fury - Irate Delivery Driver 

Invite From No. 10 - The Detective 
Tax Inspector - The Lawyer From Hell 

 
Dial Your Friend’s Number 

(Catch Your Victims At Home 
- In The Office Or On Their 
Mobile - There Is No Escape) 
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Tekst 8 
 

1p 19 Je gaat in de meivakantie met je familie een weekje naar Engeland. Jullie 
zoeken een camping waar jullie hond Bo ook mee naar toe kan. 

 Welke camping is geschikt? 
 

 
LOOKOUT HOLIDAY PARK, Wareham, Dorset 
T:01929 552546 / www.caravan-sites.co.uk 

Close to Wareham, this quiet family park is ideally situated for 
exploring the countryside. Not far from Bournemouth and 
some of England’s finest beaches. Two or three-bedroom 
modern caravans available, all with colour TV. Electricity 

inclusive. Well-stocked shop on site, free hot showers, launderette. No dogs 
allowed. Ring or send an email for a free brochure. 
 

BIRCHWOOD TOURIST PARK, Wareham, Dorset 
T: 01929 554763 / www.birchwoodtouristpark.co.uk 
Situated in Wareham Forest with direct access. Free hot 
showers, free hair dryers. Electric hook-ups. Well-stocked 
shop. Take-away food. Launderette. Motorhome waste 
disposal. Games room. Pony rides and trekking nearby. Dogs 
permitted on a lead. Large games field. Fully serviced pitches. 

Tourers welcome! 
 
 

ROCKLEY PARK, Poole 
T: 01202 394423 / www.caravansrockleypark.co.uk 
The ideal holiday park for every age with a 
range of facilities to keep the whole family 
happily occupied: indoor Aqua Park, Waterslide 

& Spa Pool, shops, two restaurants. Entertainment 
programme for children and adults. Friendly & personal supervision with every 
booking. Sorry no pets allowed. No holiday caravans for hire. Weekend/Midweek 
breaks available early/late season. 
 

 
MEADOWBANK HOLIDAYS, Christchurch, 
Dorset 
T: 1202 483597 / www.meadowbank-holidays.co.uk 
Beautiful park in Christchurch. 70 touring 

caravan places with electric hook-ups. Spotlessly clean, sorry 
no pets. New family bathroom & disabled shower. Within easy 

reach of the New Forest, Isle of White and Dorset coast and countryside. All 
entertainments, leisure and sporting facilities are close to hand. Excellent 
fishing.
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Tekst 9

Marmite1) adverts banned from  
kids' TV 

 

 
 

1  Six parents have complained to the Advertising 
Standards Agency2) about the new Marmite TV adverts. 
They say that their children, aged between two and three, 
were scared. One of the adverts shows a giant blob of Marmite that some people 
run away from while others run towards it and leap in. 

2  The company that makes Marmite said they'd take the ads off programmes 
for young kids, but that wasn't enough. The Advertising Standards Agency 
decided instead to stop the ads being shown during all children's television.  

3  A different consumer organisation that checks adverts before they're shown, 
didn't have a problem with the ads, saying they showed "very mild horror" and 
were designed to make people laugh.  

 

 
1p 20 Waarom heeft een aantal ouders geklaagd over een reclamespot voor Marmite? 

(alinea 1 en 2) 
Deze ouders vinden dat het spotje 
A te eng is voor jonge kinderen. 
B te vaak wordt uitgezonden. 
C verkeerde informatie geeft. 
 

1p 21 Welke maatregel is er genomen? (alinea 2) 
de reclamespot 
A is aangepast aan kleine kinderen.  
B is definitief van het scherm gehaald. 
C wordt niet meer uitgezonden tijdens kinderprogramma’s. 
 

1p 22 Welke mening had een andere consumentenorganisatie over de reclamespot 
voor Marmite? (alinea 3) 
Ze vonden de reclamespot 
A alleen eng voor kinderen. 
B belachelijk en doodeng. 
C grappig en een beetje griezelig. 
 
 

noot 1 typisch Engelse, gezonde/hartige pasta voor op brood 
noot 2 de Reclame Code Commissie 
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Tekst 10
 

1p 23 Wat wordt er verteld over een politiebureau in Haringey?  
A Daar is een groot aantal computers vernield door een boze automobilist. 
B Dat raakte beschadigd omdat de brandweer gehinderd werd bij het blussen. 
C De daar opgeslagen gegevens over verkeersovertredingen zijn verbrand. 
 
 

Parking tickets go to blazes 
 

A FIRE today destroyed a police station’s  
parking tickets registration, containing details  
about fines, wheel clamps and cars that have 
been towed away. Firefighters arrived at  
Haringey’s parking ticket office to find bypassers 
cheering. The blaze, which destroyed 75% of  
the ground floor, is being treated as suspicious 
and police officials think it may have been  
started by an angry driver. 
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Tekst 11
 

1p 24 Op internet staat de stelling 'Seeing pictures of perfect celeb bodies makes 
youngsters insecure about the way they look'. 

 Wie is het oneens met die stelling en wordt niet onzeker van het perfecte lijf 
van een beroemdheid? 

 
 

Seeing pictures of perfect celeb bodies makes 
youngsters insecure about the way they look 

   
 
  
 
"I think that most youngsters are affected by the way celebs look because they 
all seem so perfect and we want to be like them." 
Liam, 14, Aberdeen 
 
"I always feel fat in comparison to celebs, even though I know I'm not fat at all. I 
try not to be obsessed about it, but sometimes dieting can take control of my 
life" 
Lily, 16, London 
 
"I really think seeing perfect celebs does put girls under pressure to be skinny 
and pretty.  
Magazines should be careful about what they print. 
Tom, 15, Bristol 
 
"I'm perfectly happy with the way I look and even if you don't look like a top 
celebrity, remember that they don't look like that without the make-up and the 
surgery!" 
Michaela, 13, Southport 
 
"Celebrities always look so good and when you're having an off-day they can 
really make you feel disgusted with yourself. Everyone knows you should be 
happy with what you've got, but I can't help feeling down when I see celebrities." 
Olivia, 15, Leeds
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Tekst 12 
 

1p 25 Hoe was de das het huis binnengekomen? 
A via een kapot keukenraam 
B via een openstaande deur 
C via een kattenluikje 
 

 
Badger Burglar 

     
    
 
 
  
  
  
  
  
  
  
A badger broke into a house in Swindon and woke up the neighbours by 
smashing a window when it tried to escape.  
 
A police spokeswoman said: "It is believed the badger entered the house via a 
cat flap in the kitchen door and made its way up the stairs to a bedroom." Once 
there, it tried to jump through the window, causing the window to smash, and 
injuring itself. 
 
The 78-year-old woman who lived in the house was alerted by her neighbours. 
The police found the badger lying in a corner of the bedroom. It was taken to 
Swindon District Animal Haven.
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Tekst 13 
 

1p 26 In een tijdschrift lees je de rubriek 'Reviews'.  
 Welk TV programma wordt afgeraden? 

Schrijf de titel op. 
 

REVIEWS 
 
The British Soap Awards 2002 
ITV1, May 22nd, 8pm 
Who do you reckon has shone the brightest in 
Soapland over the last 12 months? Here's your 
chance to see if a top panel of soap judges agree with 
you. Brookie, Corrie, Easties… they're all up against 
each other, so make sure you don't miss this drama-
fest. 
 
 
 

Big Brother 3 
C4, May 23rd 
Last year, we got crazy Helen and super-silly Brian. 
Who'll be this year's stars? The first couple of weeks 
are always a bit odd as you get to know the 
housemates, but you can guarantee we'll be gripped 
by this all summer long. 
 

 
 
 
Johnny Bravo 
Cartoon Network, daily, 3pm 
"Hey, lookin' good!" Yep, it's the super-slick Johnny 
Bravo. If you're a fan of the man with the pumped-up 
shoulders, check out his latest adventures. We reckon 
that he's cool! 
 
 
 

School Reunions 
C5, May 24th, 8pm 
Two friends, who left school 20 years ago, try to 
organise a reunion for their old mates and teachers in 
this hour-long doc. Um, who cares? 
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Tekst 14 
 

 
 
Bottom burping  
keeps fish talking 
 
 
 
We all know fish can't speak to each other underwater, but some of them seem  
to be keeping in touch by farting1). Scientist Dr Bob Batty spotted a group of 
herrings swallowing air and then releasing it from a small hole near their tail.  
He said: "Releasing these little bubbles ... the fish only do this in company - if 
they are alone they don't do it. They do it now and again and it increases, the 
more fish there are in a group."  
 
Scientists also discovered that the release of bubbles could be helping the fish 
control how deep they're swimming or can even be used as a warning against 
natural enemies. 

Dr Batty's publication has won a special prize called the Ig Nobel. This prize rewards  
science that makes people laugh.  

 
 

2p 27 Zijn de onderstaande beweringen over haringen juist of onjuist volgens de tekst? 
Omcirkel in de uitwerkbijlage ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
1 Als een haring alleen zwemt, laat hij geen luchtbellen los. 
2 Haringen zwemmen altijd op dezelfde diepte. 
3 Haringen kunnen waarschuwen als er gevaar dreigt. 
4 Dr Batty kreeg een prijs omdat hij iets grappigs over vissen heeft 

gepubliceerd. 
 

noot 1 winden/scheten laten  
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Tekst 15 
 

 
 
 
 
 
Bike fears 
 

 
 
 

1  Kent Police have insisted that they are tackling the problem of youths 
causing trouble when riding motorbikes, scooters and quad bikes. Their 
explanation follows the start of a campaign called 'Operation Inact' which is 
meant to deal with this problem. Member of Parliament Anne Jobson started it 
after she had 'numerous complaints' over the issue. 
 

2  Anne also said that children had been spotted riding bikes without crash 
helmets on main roads. "There will be a serious accident unless something  
is done. Nobody wants to stop children having fun, but riding on the roads 
and pavements without a crash helmet is just plain dangerous. 
I would ask that action is taken against parents who allow their children  
onto the public highway without a licence, insurance or crash helmet." 
 

3  But the police say they are aware of the issue and have already taken  
steps to do something about it. Cathy Sigrist, spokeswoman for Kent Police,  
said 25 vehicles were seized in the last year and 42 offenders were given  
fines, as part of the new campaign. "We do have a scheme in Kent and we  
are constantly looking into the problem," she assured. 
 

 
 

1p 28 Over welk probleem met jongeren wordt gesproken in alinea 1? 
A Ze gaan zonder certificaat de weg op. 
B Ze veroorzaken overlast op straat. 
C Ze veroorzaken veel verkeersongelukken.
 

1p 29 Wat is het voorstel van Anne Jobson (alinea 2) 
Ze wil 
A fietsen, brommers en scooters in beslag nemen. 
B ouders aansprakelijk stellen. 
C taakstraffen gaan opleggen.
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 700045-2-711o 17 lees verder ►►►

1p 30 Op welke manier heeft de politie van Kent actie ondernomen? (alinea 3)  
Ze hebben  
A een voorlichtingscampagne gestart. 
B extra gesurveilleerd in de buurt. 
C verschillende straffen uitgedeeld. 
 
 

Tekst 16 
 

1p 31 Wat deed Sarah toen ze de glazen sneeuwbal had laten vallen? 
A Ze gaf één van de kinderen de schuld. 
B Ze ruimde de rommel op zonder iets tegen haar vriendin te zeggen. 
C Ze vertelde haar vriendin eerlijk wat er gebeurd was. 
 
 
    
 

  Global Catastrophe 
 
 
 
 
 
"I was in my friend's room getting ready for her parents' party, when I  
noticed this cool snow globe1) on her dresser. I picked it up to take a  
closer look, but then I dropped it – and it exploded! I freaked and mopped 
up the mess with my friend's clothes. Later, she found it and got  
upset but she thought one of the kids who was playing upstairs did it –  
and I never told her it was me!"  

Sarah 
 

 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
 

noot 1 sneeuwbol (zie plaatje)  
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Tekst 17 

 
Beckham stars in tsunami1) advert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  David Beckham has been taking some time off. He wants to help UNICEF 
send aid to the victims of the tsunami in south east Asia. He visited a UNICEF 
warehouse in Denmark and filmed a special TV advert for the United Nations 
Children's Charity to try and raise more money. The England captain admits  
that the visit to Denmark made him realise what aid money is spent on.  
 

2  UNICEF is hoping to raise $143 million to help the 1.5 million children 
affected by the disaster. They are sending special teaching packages to the 
region to help children whose schools have been destroyed.  
 

3  Beckham's work for the charity will have a special programme which 
promotes the power of sport to improve the lives of children affected by poverty 
and disease. This programme has a sport-in-a-box kit which provides material 
for 40 children to take part in team sport as a therapy for the tsunami children. 
 

 
1p 32 Op welke manier probeert David Beckham de slachtoffers van de tsunami te 

helpen? (alinea 1) 
A door een deel van zijn salaris aan UNICEF te schenken 
B door mensen op te roepen geld te geven aan UNICEF 
C door samen met mensen van UNICEF het rampgebied te bezoeken 
 

2p 33 Zijn de beweringen over David Beckham en UNICEF juist of onjuist, volgens de 
tekst? 
Omcirkel in de uitwerkbijlage ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 David Beckham wist eerst niet goed waar UNICEF het ingezamelde geld aan 

besteedde. 
2 David Beckham heeft met een aantal slachtoffers van de tsunami gesproken. 
3 UNICEF gaat lesmateriaal sturen naar het rampgebied. 
4 Beroemde voetballers gaan voetballen met kinderen in het rampgebied. 

noot 1 vloedgolf die ontstaat na een zeebeving  

einde  700045-2-711o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 

 Engels CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

 1 ........................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 
 

Tekst 2 
 

 2 A B C  
 

 3 A B C  
 
 

Tekst 3 
 

 4 1 ..........................................................................................................................  
 
2 ..........................................................................................................................  
 

 5 1......................................................................................................................................  
 
2 ..........................................................................................................................  
 

 6 A B C  
 
 

 7 A B C  
 
 

Tekst 4 
 

 8 A B C  
 

A B C D  A B C D X B XA B C D  X of of
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Tekst 5 
 

 9 A B C  
 

 10 A B C  
 

 11 A B C  
 

 12 ............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................  
 

 13 A B C  
 

 14 A B C  
 

 15 A B C  
 

 16 A B C  
 
 

Tekst 6 
 

 17 1 ..........................................................................................................................  
 
2 ..........................................................................................................................  
 
3 ..........................................................................................................................  
 
 

Tekst 7 
 

 18 A B C 
 
 

Tekst 8 
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Examen VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1

vrijdag 2 juni
9.00 - 10.30 uur

 

 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

600013-1-634o 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
TEKST 1 
 

1p  1 Hoe probeerde Rick Arbizzani zijn zoekgeraakte hond op te sporen? 
A door overal te vragen of iemand een hond had gezien die op Scooby-Doo leek 
B door posters op te hangen met een foto van zijn hond Scooby-Doo 
C door verkleed als Scooby-Doo de aandacht van mensen te trekken 
 
 

Scooby 
Clueless 

When a man’s loving dog went 
missing recently, he decided to look 
for his pet — dressed as Scooby-
Doo. Rick Arbizzani and his wife 
Hannah were very sad when their 
little dog, Summer Sausage, 
disappeared without a trace from 
their home in Illinois, USA. The 
couple hoped that the Scooby-Doo 
outfit would help their search and 
that the public could give important 
information about their dog’s 
whereabouts. Rick also waved 
posters at passing motorists 
pleading: “Honk if you love dogs!” 
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TEKST 2 
 

1p  2 Op internet staat de vraag 'Do you think schools are too strict in the way you look? 
 Wie vindt niet dat scholen te streng zijn? 

 

 
Do you think schools are too strict in the way you look? 
 

 
 
I think it's stupid, as if the way you look or what you wear will influence your 
school work! 
Jim, 15, Bristol 
 
People should have a right to have their hair however they like – It's their hair, you 
know! 
Ahsley, 14, Northampton 
 
At my school we can't wear earrings and we are always told to pull our jumper 
sleeves down – teachers should lighten up! 
Felicity, 16, Edinburgh 
 
If your clothes have a slogan or pattern on them, you have to take it off, if not you 
are punished. I think that's unfair. The teachers always go on about how we need 
to be individual, and yet we're not allowed to choose our own appearance! 
Michael, 16, London 
 
Some of our rules are very weird … we can only have "three earrings per face" 
and we have to wear black shoes with heels lower than 6cm. I'm sure teachers 
like making our lives hard. 
Alison, 14, Grimsby 
 
I think schools are right for being strict. Otherwise there would be no discipline in 
the school. 
Jenny, 15, Derby 
 
At my school teachers stand waiting to catch kids that have their shirts untucked 
as we're walking out of school. I don't see the point when school's finished 
anyway! 
Sean, 15, Maidstone 
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TEKST 3 
 

2p  3 Dit bericht geeft veiligheidsadviezen aan mensen die de straat op gaan in de winter. 
 Schrijf twee adviezen op die worden gegeven. 

 
 

Safety first 
 

You may have seen these cute 

hedgehogs in a new batch of 

road safety advertisements. 

Their message is a serious one 

and even more so, now, as the 

clocks have gone back an hour 

and the dark winter nights are 

here. For the next few months, 

driver visibility is not as 

good as in the summer and 

pedestrians and cyclists need 

to dress so that they can be 

seen. Wearing reflective 

clothing and using lights are 

ways to help you stand out. For 

more tips on winter road 

safety, visit 
www.hedgehogs.gov.uk/arrivealive 
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TEKST 4 
 

1p  4 Waarom kon de politie een bankrover heel eenvoudig arresteren? 
A De agent zag op een bewakingscamera de bankrover aan het werk. 
B De bankrover had zichzelf per ongeluk opgesloten in de kofferbak. 
C De vluchtauto van de bankrover wilde niet starten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOOT LOOTER 
 
A stupid bank robber was caught red-
handed after locking himself in the boot 
of his getaway car. Lucas Winters of 
Oregon, USA, lost his balance when 
trying to escape and fell into the boot, 
along with the stolen money! His fate 
was sealed when the lid slammed shut 
behind him. A police officer who heard 
his muffled cries for help arrested him on 
the spot after finding the stolen money, a 
gun and a mask! "Some people should 
stick to staying at home and watching 
TV," advised the officer. "Robbery is no 
business for this man to be in." 
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TEKST 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHELLEY, 16, MAY NEVER WALK AGAIN – BUT SHE'S STILL GOING FOR GOLD 

 1  Sport 
has always 
been an 
important 
part of my 
life. I was a 
member of 
my junior 
school 
athletics 
team and 
I've always 
loved being 
outdoors. 
One day, in 
August 1999, I was climbing a tall tree in 
the park when I lost my balance and fell. 
First I thought I had been lucky but when 
I tried to get up, I couldn't feel anything 
below the waist. Then I knew something 
was seriously wrong. After tests, the 
doctors told me I had broken my back 
and I was unlikely to walk again. 

 2  Friends' visits kept me cheery but 
when they left I wondered how many 
would stay mates with me now I was 
disabled. I'd already had to change my 
choice of secondary school because the 
one I'd chosen to go to had no 
wheelchair access. 

 3  I spent five months learning how to 
cope without my legs and I joined the 
basketball team at the hospital. 
Gradually I realised my life wasn't over 
yet. I joined a new school in January 
and, although I was the only person in a 
wheelchair, I fitted in easily. I made new 
friends who included me in everything. 

 4  I enjoyed basketball but it was 
athletics I really wanted to do. The 

British Athletics 
Association invited me 
for a training weekend. 
Then I tried out a 
racing chair and I've 
never looked back. 
Racing chairs have two 
wheels at the back and 
only one at the front, to 
make them 
streamlined. The 
hardest part was the 
strain on my arms 
through pushing the 
wheels, but I'd found 

something I wanted to do really well. 
 5  Since then, I've trained five times a week 

plus once a week strength building at the 
gym. It's a tough schedule but I've fitted in 
school, a busy social life and a couple of 
boyfriends too! Mum and Dad have been 
great, driving me all over the country to 
compete. And it's paid off because I've now 
reached international level. In 2002 
I represented Great Britain in the Junior 
Wheelchair Games in the US. Wheelchair 
sports are huge in America and the crowd 
went crazy. 

 6  Last year I entered the London Mini 
Marathon and I won the female race. I was 
third overall and was interviewed by the BBC 
– it was amazing! People I'd never met were 
congratulating me. I think I know how David 
Beckham must feel. My biggest thrill was 
taking part in last year's Commonwealth 
Games in Manchester. It was a great 
experience and I have made up my mind 
that I want to represent Britain in the 2008 
Paralympics - so look out for me there!

Sugar 
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1p  5 Op welk moment besefte Shelley dat er iets mis was met haar lichaam? (alinea 1) 
Dat besefte ze toen 
A haar verteld werd dat ze nooit meer zou kunnen lopen. 
B ze merkte dat ze geen gevoel meer had in haar onderlichaam. 
C ze naar het ziekenhuis gebracht werd. 
 

1p  6 Waarom moest Shelley een andere school kiezen? (alinea 2) 
De school die ze eerst had uitgekozen 
A had geen aangepast programma voor gehandicapten. 
B was niet toegankelijk voor rolstoelen. 
C wilde haar nu niet meer toelaten. 
 

1p  7 Wat vertelt Shelley over haar nieuwe school? (alinea 3)  
A Er waren ook andere gehandicapte leerlingen. 
B Haar medeleerlingen accepteerden haar helemaal. 
C Ze kreeg extra aandacht van de leerkrachten. 
 

1p  8 'Then I tried out a racing chair'  
Wat vertelt Shelley over haar eerste ervaring met sporten in een 'racing chair'? (alinea 4) 
Ze vond 
A het een uitdaging om er goed in te worden. 
B het lastig om haar evenwicht te bewaren.  
C het te zwaar voor haar lichaam. 
 

1p  9 Wat maakt Shelley duidelijk over haar leven nu? (alinea 5) 
Ze traint hard en 
A heeft daardoor weinig tijd voor haar vrienden. 
B heeft daarnaast ook tijd voor andere dingen. 
C mist daardoor regelmatig lessen op school. 
 

1p  10 Welke rol hebben Shelley's ouders gespeeld in haar sportcarrière? (alinea 5) 
A Ze hebben haar door het hele land naar wedstrijden gereden. 
B Ze hebben haar gestimuleerd door te gaan als ze op wilde geven. 
C Ze hebben veel geld geïnvesteerd in haar sport. 
 

2p  11  Zijn de onderstaande beweringen over Shelley's deelname aan 
'the London Mini Marathon' juist of onjuist? (alinea 6) 

 Omcirkel juist of onjuist in de uitwerkbijlage. 
1 Shelley was de beste van de vrouwen die meededen. 
2 Shelley werd derde in het eindklassement. 
3 Er werd weinig aandacht aan Shelley's prestatie besteed. 
4 David Beckham was aanwezig om de prijzen uit te reiken. 
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TEKST 6 
 
 
 
 
 
 
 

 1   Last winter, my school took a camping trip. We had a huge 
scavenger hunt¹ and at one point, I decided to look for stuff in a 
deserted old shed, deep in the woods. At first all I could see 
were the damp, dark walls, but there was something really 
creepy about it, so I turned to leave. Just then something in the 
corner of the shed caught my eye. I turned around to look and 
the white glow of a man in a soldier's uniform stared back at 
me! I raced outside and told my friends, but they convinced me 
I was seeing things. 

 2   Later that night, our camp counsellors told us about a young 
soldier named Douglas, who'd lived nearby. He left home at 19 
to serve in World War II and while he was away, his beloved 
dog died. The next day, his family heard that Douglas had been 
killed. As the legend goes, Douglas still haunts the area looking 
for the dog. I know the story is true – after all, I've seen him! 

 
– Mikayla,14, Canada 
 
 
 

noot 1 scavenger hunt = een speurtocht waarbij je allerlei spullen moet verzamelen. 
 
 

1p  12 'so I turned to leave' (alinea 1) 
Waarom ging Mikayla de schuur uit? 
A Er was niets te vinden voor de opdracht. 
B Ze kon in het donker niets zien. 
C Ze vond het er griezelig. 
 

1p  13 Hoe reageerden Mikayla's vrienden toen ze vertelde wat er gebeurd was in de schuur 
(alinea 1)? 
A Ze geloofden haar niet. 
B Ze gingen kijken wat er aan de hand was. 
C Ze renden hard weg. 
 

2p  14  Zijn de volgende beweringen juist of onjuist? 
 Omcirkel 'juist' of 'onjuist' in je uitwerkbijlage 
1 Douglas is in de oorlog gesneuveld. 
2 Douglas woonde vroeger met zijn hond in een schuur in het bos. 
3 Toen Douglas dood was, wilde de hond ook niet meer leven. 
4 Mikayla gelooft het verhaal dat de kampleiding over Douglas heeft verteld. 
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TEKST 7 
 

1p  15 Wat zegt Donna C over het ontbijt van McDonald's? 
A Er zitten te weinig verse producten in. 
B Het is vaak nog half bevroren als het geserveerd wordt. 
C Het zou de hele dag te koop moeten zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Celebrity Pet Peeve 
 
“I’ve been writing a letter campaign 
to McDonald’s about their breakfast. 
Right now, it’s only served ’till 
10am, but I want them to have it all 
day. All the food’s frozen anyway!” 

— Donna C of The Donnas 
 
We agree—we could eat breakfast 
food at every meal, too! 
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TEKST 8 

 
 
 
PAUL WRAY TALKS TO GARY GERO, THE CHIEF ANIMAL TRAINER RESPONSIBLE FOR THE OWLS 

HEDWIG AND ERROL IN THE HARRY POTTER FILMS 
 

 1  How did you get Hedwig and the 
other owls for the Harry Potter films? 
The owls were born in England. They 
come from a large network of owl 
breeders in England. We bought them 
when they were very young birds, so that 
we could prepare them for the film. 
Hedwig, Harry's white owl, is a snowy 
owl. Ron Weasly's owl, Errol, is a great 

 Did you

grey owl.  

 2  only have one of each 

 dogs and birds, there's usually 

. 

 3 of what we see in the films 

 didn't have live 
, that 

ed 

 4 als. 

ople think. Owls are great 

 difficult 

like that. They have a mind of their own! 

 5 

o they 
angerous. Most of the danger is 

 
. That's 

 6  mix? 
 on was 

 7 od pet? 
wls are really horrible pets. They take 

 
 

animal? 
With cats,
one animal that plays the part. Stand-ins 
are at hand because sometimes special 
behaviour is needed, such as staying still
Some animals are better at certain things 
than others. We trained 16 owls for the 
first film and kept all of them for the 
second film. 
 So most 
are real animals? 
The only scene that
animals was when Errol hit a window
was a stuffed owl. But in the Great Hall 
we flew a real bird down over the food 
and he was trained to lie on his back 
carrying the letter. That was complicat
and took a long time to teach. We didn't 
need any computer-controlled owls. 
 People think owls are wise anim
Is that true? 
That's what pe
animals but they are a lot of work. They 
are not always clever. They are 
interesting for an animal trainer…
and challenging. They are birds of prey, 
wild animals – so you have to treat them 

 Are the owls dangerous for 
people? 
Owls kill things to live in the wild, s
are very d
in the feet, their sharp claws have 
incredible strength. When there is food 
involved they can become very 
aggressive. They eat chicken, beef, and
they have to eat fur and feathers
why we feed them dead mice or 
sometimes just chicken feathers. 
 Did the actors and the owls
The only actor the owl Hedwig sat
Daniel (who plays Harry Potter) and we 
worked with him for weeks beforehand so 
that he knew how to handle the owl. He 
was great because he had a real interest 
in the animal. There was a relationship 
but it was pretty one-sided on Daniel's 
part. The relationship was mainly 
tolerance on Hedwig's part. 

 Does an owl make a go
 

O
hours of work as they must be flown 
every day. They don't return love like a 
dog or a cat. For all your hard work, 
there's nothing that comes back, unless 
you love birds of prey. So there isn't a
good reason to have an owl as a pet and
plenty of reasons why you shouldn't. 
 
      Funday Times 
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1p  16 arry Potter films? (alinea 1) 
 Ze komen uit het wild en zijn tam gemaakt door een trainer. 

B Ze zijn geleverd door een bedrijf dat handelt in filmdieren. 
C Ze zijn van jongs af aan getraind om in de films te kunnen spelen. 
 

1p  17 Waarom werden meerdere uilen getraind voor de Potter films? (alinea 2) 
De uilen die meededen 
A hadden niet altijd zin om mee te werken. 
B konden bepaalde handelingen niet zo goed uitvoeren. 
C moesten af en toe kunnen uitrusten. 
 

1p  18 Wat wordt er duidelijk over het gebruik van uilen in de Potter films? (alinea 3) 
A De meeste uilen werden door een computer aangestuurd. 
B Er moesten regelmatig opgezette uilen gebruikt worden. 
C Er werden bijna altijd levende uilen gebruikt. 
 

1p  19 Waarom vindt dierentrainer Gary uilen zo interessant? (alinea 4) 
A Het is een uitdaging om ze iets te kunnen leren. 
B Het zijn bijzonder intelligente dieren. 
C Ze hechten zich erg aan hun verzorger. 
D Ze zijn gemakkelijk om mee om te gaan. 
 

1p  20 Wanneer kunnen uilen gevaarlijk zijn? (alinea 5) 
A Als een onbekende in de buurt komt. 
B Als het om voedsel gaat. 
C Als ze worden aangevallen. 
 

1p  21 Wat wordt er duidelijk over Daniel (Harry Potter) en de uil Hedwig? (alinea 6) 
A Daniel en Hedwig konden meteen goed met elkaar opschieten. 
B Daniel toonde veel belangstelling voor de uil. 
C Daniel vond het eng om met Hedwig te werken. 
 

2p  22  Noem twee redenen waarom je beter geen uil als huisdier kunt nemen. (alinea 7) 
 

Wat zegt Gary over de uilen in de H
A
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TEKST 9 
 

2p  23 n jongen uit haar klas. 

 Schrijf twee tips op. 

friends tell me he likes me 

in the past year. I don’t 

 

o that! 
reak 

the ice? Next time he sticks up 

something he’s interested in — 

in advance. It will give you an 
idea of what boys have to go 
through all the time! 
 

Nadia wil graag in contact komen met een leuke, maar verlege
Ze krijgt advies hoe ze dat moet aanpakken. 

 
 

The problem: How can I 
tell if he likes me or not? 
“I fancy a boy in my year. My 

and looks at me in class. I’ve 
seen him do it, but I’m not 
sure because he avoids me 
and hasn’t said a word to me 

understand. He often sticks 
up for me during lessons but 
he has never said, ‘Hi’. 
What’s his game?” 
Nadia, 16, Kent 

It sounds as if he likes you but is 
too shy to make a move — or 
even talk to you, come t
Are you brave enough to b

for you, why not seek him out 
after class and thank him, then 
before he has a chance to go 
bright red, talk to him about 

you’ll have to do some research 
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TEKST 10 

unt gaan volgens de recensies. 

 The Grinch 
 Final Fantasy 

D Blow
 
 

 
1p  24 Hieronder wordt een aantal films besproken.  

Schrijf op naar welke film je maar beter niet k
A The Gift 
B
C

 Dry 

 

T 
he deal? When heiress Jessic
ly turn to psychic Annie (C
th, but also land her in deep 
 her only hope of survival. 

 good? The cast, includi
hic settings of Amer

 
THE GIF
What's t a King (Katie Holmes) disappears, 
her fami ate Blanchett), whose visions lead them 
to the tru trouble. Suddenly, her psychic gift 
becomes
Is it any ng Keanu Reeves, is superb. With the 
near-got ica's Deep South, this movie makes for 
gripping v
 
THE GR
What's t euss book, the Grinch (Jim Carrey) is 
a green  hates Christmas and decides to ruin 
it for the e bottom of his mountain. 
Is it any arrey then you're guaranteed to 
love this ulling form. And the special effects 
are ama
 
FINAL F
What's t Final Fantasy, this is set in 
2065. Th  aliens and mankind faces 
extinctio ss, guided by her mentor, to collect 
spirits fo  save the planet! 
Is it any are fantastic – but often they distract from the 
storyline. If you like alien blockbusters and all things computer-animated, 
you'll love it. 
 
BLOW DRY 
What's the deal? When the National Hairdressing Championships arrive in 
Keighley, two rival salons run by the separated parents of Brian (Josh 
Hartnett) put aside their bitter feud to beat the out-of-towners. 
Is it any good? Quite frankly, no. This film is a load of drivel but good for a 
tongue-firmly-in-cheek laugh. The sight of Josh (whose Yorkshire accent is 
shocking) saves it from the salon of hair-don'ts from hell! 

iewing. 

INCH 
he deal? Based on the Dr S
and smelly old so-and-so who
 community of Whos living at th
 good? If you're a fan of Jim C
 movie as he's on fine face-p
zing. 

ANTASY 
he deal? Based on computer game 
e Earth has been infested with
n. It's up to scientist Dr Aki Ro
r a force powerful enough to
 good? The effects 
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TEKST 11 
 

Schoolboy creates first robo-guide dog 

 

 1 

 kerbs by using 
eams. If the robo-guide 

 2 

benefit from this 
 orange-coloured dog 

og Wilson, 
: "I've named it 

I'm so grateful for 
 this dog for me. 

ous help." 
 4  Costing just £80 to make, it is much 

cheaper than a real guide dog, which 
 train. The 

e dog will 
ther blind 

weeks to design 
 hopes that a 

company will take up his idea and take 
the dog into production. Lots of people 

w guide dog, 
tthew's 

1p  25 

 speciaal geluid. 
 andere weg. 

1p  26 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Eighteen-year-old Matthew Wilson, a 
sixth form pupil from Stockport designed 

 
 3  Richard has named the d

after his creator. He said
and built the country's first robo-guide 
dog to help his blind schoolmate Richard 
Howarth. The battery-powered machine 

etects walls, steps and

after Matthew because 
all his help in designing
It's going to be a tremend

d
invisible laser b
dog is going to hit an obstacle, the 
wheels stop and find an alternative route 
to carry on. 

costs thousands of pounds to
low price of Matthew's guid
make it available to lots of o

 Up to now, eleven-year-old Richard 
was helped around at school by support 
worker Debbie Flint. But now Richard will 

e the first person to 

people. 
 5  It took Matthew four 

and construct the dog. He
b
new invention. The
is held on a lead by Richard and drives 
ahead of him, making sure he doesn't 
bump into things. 

who are waiting for a ne
could be helped with Ma
invention. 

 
 
Wat doet de 'robothond' als hij ergens een hindernis ontdekt? (alinea 1) 
A Dan geeft hij een commando. 

 Dan maakt hij eenB
C Dan zoekt hij zelf een
 
Hoe kon Richard zich tot nu toe op school redden? (alinea 2) 
A Hij had een blindengeleidehond bij zich. 
B Hij werd geholpen door medeleerlingen. 
C Hij werd speciaal door iemand begeleid. 
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1p  27 eeft Richard zijn 'robothond' Wilson genoemd? (alinea 3) 

1p  28 Door het uit
 heeft Ma
 zal de echte blindengeleidehond verdwijnen. 
 zullen meer blinden geholpen kunnen worden. 

1p  29 at zegt Matthew over zijn uitvinding? (alinea 5) 
ij hoopt dat 
 een bedrijf zijn 'robothond' zal gaan maken. 
 hij de mogelijkheid krijgt om zijn 'robothond' te verbeteren. 
 veel blinden zijn 'robothond' zullen kopen. 

 Waarom h
 

vinden van de 'robothond' (alinea 4) 
tthew een geldprijs gewonnen. A

B
C
 
W
H
A
B
C
 
 
TEKST 12 
 
Wat heeft Barry Haigh uitgevonden? 
A een apparaat dat een wieg of een kind
B een motor om een kinderwagen voort 
C een wieg waarin een baby slaapliedje
 
 
 

1p  30 
erwag
te bew
s te hor

en kan laten schommelen 
egen. 
en krijgt 

Dream Machine 
Bricklayer Barry Haigh, 54, has invented a mach

 was littl
orm

ks it b

 when h
randso

king and 
anics is similar to what a baby 

xperiences before it's born." 

ine that rocks a baby to sleep. Barry said 
e. 

e
he wished he'd had one when his son Ian
The Dream Machine on a motorised platf
attached to a cot or pram. It then gently roc
and forwards. 
Granddad Barry got the idea 31 years ago
couldn't sleep. But he only built it when g
now seven, was born. 
Barry said: "A midwife told me the roc
ound of the mech

, can b  
 ackwards 

is son 
n Quinn, 

gentle 
s
e
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TEKST 13 
 

2p  31 In het blad Twist vertellen vijf mannen waarom ze op een meisje vallen. 
n die vallen op het uiterlijk van een meisje. 

y’s head? 
 

 Schrijf de namen op van de twee manne
 
 

What turns a gu
 

 about herself.” 
Jason 

 
“She needs to 
have a sense of 
humor. If  
I notice a girl who’s 
always laughing 
and seems to be 
having a great 

, it makes me 
want to get to 
know her.” 
Joseph 

“I’ll be honest – the 
first thing I notice 
is her looks. 
Attraction is 
important. But 

 

there’s no ‘perfect’ 
type, as long as 
she feels good 

 

time

 

friends. You know 
she’s not going to 
be boring.” 

 
“I’m attracted to 
girls who carry a 
positive air, 
whether they’re 
smiling or laughing 
or having fun with 

Daniel 
 

“What really 
catches my eye is 

obviously sure of 
herself. It shows 
me that she 
doesn’t go along 
with the crowd and 
has her own 
beliefs.” 
Johnny 

 

a girl who’s 

 
“I notice her eyes 
first. I like girls with 
brown eyes and long 
black hair. I don’t like 
it when girls wear a 
lot of make up around 
their eyes.” 
Joshua 
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TEKST 14 
 

1p  32 Wat wordt er verteld over een lading kameleons die de douane in Heathrow heeft 

 Een groot deel ervan bleek te zijn overleden tijdens de vlucht. 
 Na verzorging zijn ze doorverkocht aan dierenwinkels. 

C Ze zijn naar een 
 
 
 

Calmer Chameleons 
 
Customs officers at Heathrow airport ggled 
shipment of 42 wild chameleons. The reptiles, which can change their 
match their surrounding
heading for illegal pet tra
They could have been s
more than ₤100 each. T
rescued animals were h
to Newquay Zoo. “Cham
are tricky to look after a
don’t like changes,” say
keeper Wendy Winsta l
“We’ve made sure that t
got plenty of water and food 
and they’ve started to fill out. 
They now look much more 
alert and colourful.” 
 

ontdekt? 
A
B

dierentuin gebracht en worden daar verzorgd. 

were shocked when they discovered a smu
skin colour to 

s, were 
de. 

old for 
he 
anded 
eleons 

nd they 
s zoo 
ey. n
hey’ve 
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TEKST 15 
 

1p  33 In een tijdschrift reageren vier jongeren op een artikel over meisjes die in het buite
in de geva

nland 
ngenis zitten vanwege drugssmokkel. 

gen? 

 Leslie 
 Vicki 

 
 
 

Reactions to 
'Running for your life' 
in our January issue 

 
don't know why you bothered to write 

you 
e they're guilty. 

ner. I 
 been 

how many 

 
Smuggling drugs is really stupid, but no-

 deserves to be treated like Karen 
derson. I can't bear to think about 

 that prison. Don't you think 
? 

 
Those girls in your article are 
really stupid. If someone  
I hardly knew offered me a free 
holiday I'd wonder what they 
wanted out of me. Also, why did 
their parents let them go? 

I don't agree with how badly they've 
been treated, but I think they've been 
very silly. 
Vicki, London

 

Wie is het eens met de zware straffen die de meisjes hebben gekre
A Katie 
B Abby  
C
D

I 
an article on girls who smuggle drugs. 
Why should we feel sorry for them? 

nyone who gets involved in drugs is 

one
Hen
her still inA

mad, but smuggling 
them is just stupid. 
I think they got 
everything they 
deserved. 
Katie, Norwich 
 
You read stories all 
the time about girls 
like Jane smuggling drugs and 
automatically assum
Jane's story was a real eye-ope
couldn't believe how badly she'd
treated. It's made me wonder 
other girls are innocent. 

she's learnt her lesson by now
Leslie, Chester 

Abby, Oxford 
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TEKST 16 
 

1p  34 Waardoor kreeg Pete problemen met een ontharingsmiddel? 
A Hij had de gebruiksaanwijzing niet goed gelezen. 
B Hij kon het middel niet op tijd afspoelen. 
C Hij was ermee in de zon mee gaan zitten 
 
 

HAIR DESPAIR 
 
"Before heading to the beach, I decided to 
try a hair remover on my chest, arms and 
legs. I put the product on my skin and as I 
was waiting to rinse it off (like the 
instructions said), a repairman at our house 
shut the water off. I got a towel and tried to 
wipe off all the hair remover, but it only 
spread. After almost 15 minutes of pain, and 
some more time wasted trying to convince 
my mom to tell the repair guy to turn the 
water on again, I finally was able to rinse it 
off. But not soon enough. My chest, arms 
and more were bright red for days." 
 

Pete Lorenz, 19, Columbus, Ohio 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 
 

 1 A B C 
 

 2 ................................................................................................................................................  
 

 3 1 ..............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 4 A B C 
 
TEKST 5 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 

 11 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKST 6 
 

 12 A B C 
 

 13 A B C 
 

 14 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 
 
TEKST 7 
 

 15 A B C 
 
TEKST 8 
 

 16 A B C 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C 
 

 21 A B C 
 

 22 1 ..............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
TEKSTEN 9 EN 10 
 

 23 1 ..............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 24 A B C D 
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TEKST 11 
 

 25 A B C 
 

 26 A B C 
 

 27  
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
 

 28 A B C 
 

 29 A B C  
 
TEKSTEN 12 TOT EN MET 16 
 

 30 A B C 
 

 31 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 32 A B C 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-BB 

2006 
tijdvak 2

dinsdag 20 juni 
9:00 – 10.30 uur

 

 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

1p  1 Wat wordt er duidelijk over het weggelopen hondje Droopy? 
Na vijf jaar  
A heeft hij zelf de weg naar huis teruggevonden. 
B is hij bij zijn baas teruggebracht. 
C weet zijn baasje eindelijk waar hij al die tijd heeft gezeten. 

noot 1 RSPCA = dierenbescherming 
 
TEKST 2 
 

1p  2 Een man in een park in Rotterdam heeft ongevraagd de tenen van vrouwen gelikt. 
Waarom werd hij niet veroordeeld?  
A De vrouwen in het park hadden geen aanklacht ingediend. 
B Men kon niet bewijzen dat hij de dader was. 
C Wat hij deed is geen misdaad volgens de wet. 
 
 

Dutch toe-licker raises a storm 
AMSTERDAM 
The Dutch government wants to pass a law making unwanted toe-licking an offence, after 
police were unable to prosecute a would-be Casanova with a taste for female toes because 
he had committed no crime. 
A police spokesman said a man had been arrested yesterday after several women who 
were sunning themselves in Rotterdam's parks, claimed that the man had secretly crept up 
to them and began to lick their toes. 
"The officers had to let him go. Licking a stranger's toes is rather unusual but there's 
really nothing criminal about it," the spokesman said. 

 
 
DOGGONE IT 
 
Droopy the dog recently returned 
home after five years. In May 1999, the 
young beagle was playing in the 
garden of his owner Stuart Stanford, 
when he disappeared. After weeks of 
searching Stuart believed he would 
never see his beloved pet again. But 
to his surprise the RSPCA¹) phoned last 
week to tell him that Droopy had 
been handed in. Luckily, as a puppy 
he has been fitted with a microchip 
with his home address. “It was such a 
shock," said Stuart. “I don’t know 
where he has been for the last five 
years…I wish he could talk and tell us!”

 

 

 

Pagina: 425Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



600051-2-634o 3 ga naar de volgende pagina 

TEKST 3 
 

1p  3 Hieronder wordt een aantal films besproken. Welke film word je niet aangeraden, volgens 
de recensies? 
A The Gift 
B The Grinch 
C Final Fantasy 
D Blow Dry 
 

 
 
 

 
THE GIFT 
What's the deal? When heiress Jessica King (Katie Holmes) disappears, 
her family turn to psychic Annie (Cate Blanchett), whose visions lead 
them to the truth, but also land her in deep trouble. Suddenly, her psychic 
gift becomes her only hope of survival. 
Is it any good? The cast, including Keanu Reeves, is superb. With the 
near-gothic settings of America's Deep South, this movie makes for 
gripping viewing. 
 
THE GRINCH 
What's the deal? Based on the Dr Seuss book, the Grinch (Jim Carrey) 
is a green and smelly old so-and-so who hates Christmas and decides to 
ruin it for the community of Whos living at the bottom of his mountain. 
Is it any good? If you're a fan of Jim Carrey then you're guaranteed to 
love this movie as he's on fine face-pulling form. And the special effects 
are amazing. 
 
FINAL FANTASY – THE SPIRITS WITHIN 
What's the deal? Based on computer game Final Fantasy, this is set in 
2065. The Earth has been infested with aliens and mankind faces 
extinction. It's up to scientist Dr Aki Ross, guided by her mentor, to collect 
spirits for a force powerful enough to save the planet! 
Is it any good? The effects are fantastic – but often they distract from the 
storyline. If you like alien blockbusters and all things computer-animated, 
you'll love it. 
 
BLOW DRY 
What's the deal? When the National Hairdressing Championships arrive 
in Keighley, two rival salons run by the separated parents of Brian (Josh 
Hartnett) put aside their bitter feud to beat the out-of-towners. 
Is it any good? Quite frankly, no. This film is a load of drivel but good for 
a tongue-firmly-in-cheek laugh. The sight of Josh (whose Yorkshire 
accent is shocking) saves it from the salon of hair-don'ts from hell! 
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TEKST 4 

AFTER LATOYA KING, 15, WAS BEATEN UP, SHE LEARNED TO DEFEND HERSELF. 
NOW SHE'S THE NATIONAL WOMEN'S GOLDEN GLOVES CHAMP! 

 1  When I was 11 years old, a couple of boys attacked my little brother, Calvin. I stepped 
in to defend him, but got stomped on, hit in the jaw and struck above my eye with a 
broomstick. They left me on the ground, bleeding and crying. The next day, my mom told 
me that my brother and I had to take boxing lessons. I agreed because I wanted to learn 
to defend myself, but I never thought I'd actually make boxing my career.  

 2  The first time I got in the ring with my trainer and started sparring – that's practice for 
a fight – I was so scared. But three months later I had my first match. My opponent was a 
girl older and bigger than me, and I was very nervous. But after I had given the first 
punch, I knew I could win. And I did – after three rounds. I was so excited, jumping up and 
down in the ring! After that, I knew I wanted to be the best. 

 3  I won't lie, it's a tough sport. And it's not easy, balancing boxing with school and 
friends. But I think education is important, so every day after school I do my homework 
first, then hit the gym. I train five days a week for two or three hours a day. I spar, do sit-
ups and jump rope. Even though I box against girls, I usually practice with boys. At first 
they wouldn't hit me hard, but now they just treat me like any other boxer. 

 4  Today, I'm the three-time National Women's Gloves Champion (flyweight division) and 
this summer I'll compete in the Women's U.S. National Championships. Most of my 
friends think it's really cool that I box, although some of them can't believe it until I show 
them the belts that I've won. Ultimately, I want to fight in the 2008 Olympics in Beijing, if 
women's boxing becomes a medal sport. 

 5  I want girls everywhere to know that although boxing is traditionally a guys' sport, they 
can do it too. Go to your local recreation center or gym and find out if they have any 
programs for girls. Boxing has taught me that you can do whatever you want. You just 
have to put your mind to it. 

          Teenpeople.com 
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1p  4 Waarom ging Latoya op boksles? (alinea 1) 
A Ze ging mee met haar broertje dat al op boksles zat. 
B Ze moest van haar moeder leren boksen om zich beter te kunnen verdedigen. 
C Ze wilde aan de jongens uit de buurt laten zien hoe sterk ze was. 
 

1p  5 Wat vertelt Latoya over haar eerste officiële bokswedstrijd? (alinea 2) 
A Ze was te zenuwachtig om goed te kunnen boksen. 
B Ze wist al van tevoren dat ze zou gaan winnen. 
C Ze wist na afloop dat ze kampioen wilde worden. 
 

1p  6 Wat vindt Latoya moeilijk? (alinea 3) 
Ze vindt het lastig om 
A boksen, school en vrije tijd te combineren. 
B haar huiswerk af te krijgen na de training. 
C haar vrienden bijna nooit meer te zien. 
 

1p  7 Wat vertelt Latoya over de jongens met wie ze traint? (alinea 3) 
A Ze behandelen Latoya nu als een van hen. 
B Ze slaan haar altijd minder hard dan een jongen. 
C Ze vinden het niet prettig om tegen een meisje te boksen. 
 

1p  8 Wat wordt er duidelijk over de meeste vrienden van Latoya? (alinea 4)  
A Ze vinden boksen geen sport voor meisjes. 
B Ze vinden het geweldig dat Latoya bokst. 
C Ze willen zelf ook leren boksen. 
 

1p  9 Latoya wil graag  meedoen aan de Olympische Spelen. (alinea 4) 
Dat kan als 
A vrouwenboksen een Olympische sport wordt. 
B ze boksen een leuke sport blijft vinden.  
C ze kampioen van haar eigen land wordt. 
 

1p  10  Schrijf op welk advies Latoya geeft aan meisjes die willen leren boksen. (alinea 5) 
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TEKST 5 
 

1p  11 Wat wordt er verteld over de labrador Cassie? 
A Ze heeft een hamster gevoed alsof het één van haar eigen puppy’s was. 
B Ze laat niemand in de buurt komen van haar nest pasgeboren puppy’s. 
C Ze wilde niet zorgen voor haar witgekleurde puppy. 
 
 

LABR-ADORE 
 
When black labrador Cassie 
gave birth to a litter of pups, 
her owner Marilyn Melville 
was shocked to see that 
one of them was white! The 
Kennel Club has described 
the likelihood of two black 
labradors producing a white 
pup as ‘extremely rare’. 
Marilyn, from Birmingham, 
has named the pup Moses 
and says that he looked 
more like a hamster than a 
dog when he was born. 
Looking after him is hard 
work as Cassie has rejected 
him. Marilyn hopes that 
Moses’ real mum will soon 
take care of him. ”She is 
starting to clean him," 
explains Marilyn. “He is my 
small miracle. There’s no 
way I would part with him.” 
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TEKST 6 
 

1p  12 In een tijdschrift reageren vier lezers op een artikel over meisjes die in het buitenland in 
de gevangenis zitten vanwege drugssmokkel. 
Wie denkt dat één van de meisjes onterecht vastzit? 
A Katie 
B Leslie 
C Abby 
D Vicki 

 

Reaction on 
'Running for your life' 
in our January issue 

 
 
I don't know why you bothered to write 
an article on girls who smuggle drugs. 
Why should we feel sorry for them? 
Anyone who gets involved in drugs is 
mad, but smuggling them is just stupid. 
I think they got everything they 
deserved. 
Katie, Norwich 
 
You read stories 
about girls like Jane 
smuggling drugs in 
the papers all the time 
and you automatically 
assume they're guilty. 
Jane's story was a real eye-opener. I 
couldn't believe how badly she'd been 
treated. It's made me wonder how many 
other girls are innocent. 
Abby, Oxford 

Smuggling drugs is really stupid, but no-
one deserves to be treated like Karen 
Henderson. I can't bear to think about 
her still in that prison. Don't you think 
she's learnt her lesson by now? 
Leslie, Chester 

 
Those girls in your article are 
really stupid. If someone I 
hardly knew offered me a free 
holiday, I'd wonder what they 
wanted out of me. Also, why 
did their parents let them go?  
I don't agree with how badly 
they've been treated, but I think 

they've been very silly. 
Vicki, London 
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TEKST 7 
 

1p  13 Wie kreeg/kregen van meneer Smith de schuld van de overstroming in zijn winkel? 
A Claire 
B de loodgieter 
C zijn kinderen 
 

1p  14 Wat was de oorzaak van de overstroming in de winkel? 
A De kraan was open blijven staan. 
B De leidingen waren gesprongen. 
C De vriezers waren ontdooid. 
 
 

 

Flood Warning 
I recently started working at our local newsagent's, 
and had to lock up one day. I switched everything 
off, but the next day my boss was fuming as all the 
freezers had been turned off and the shop was 
inches deep in water. All the magazines and papers 
were soaking and his kids got the blame! Sorry 
Mr Smith, but it was me who cost you all that money 
for new stock, not to mention the plumbing! 
Claire, 16, Croydon 
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TEKST 8 
 

1p  15 In het blad Twist wordt de mening van lezers gevraagd over Britney Spears. 
 Schrijf twee namen op van meisjes die begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om 

beroemd te zijn. 

 
 
 
 
 
 

 

What do you think of 

BRITNEY?
When it comes to Britney, 55% of 
you think this overprotected 
star’s fifteen minutes are just 
about O-V-E-R!! The rest of you 
still have a soft spot for Ms. 
Spears! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“I have a lot of respect for 
Britney. I mean, it’s probably 
not easy being Britney 
Spears, but she holds it 
together pretty well. True, 
the hoopla does come with 
the fame, but it’s gotta be 
hard!” 

— Hul, 16 

 “I’m definitely a Britney 
fan! People say they hate 
her but they can’t keep their 
eyes off her, almost like 
they’re embarrassed to 
admit they like her. But 
really, who cares? It’s fun 
to be a Britney fan!” 
— Kel, 17 
 

 
 “I never cared much for 
Britney. I’m just so sick of 
her innocent-but-naughty 
shtick—I mean, isn’t 
everyone? Thankfully, the 
world is finally rid of this girl 
and I don’t have to see her 
all over everything!” 

— Karen, 17 

 

 
 
 
 
 

 

“Britney Spears has got to 
be the dumbest girl on the 
planet! Justin Timberlake is 
in love with you and you 
cheat on him?! Okay,  
I know that’s just a rumor 
but I still don’t like her. 
Sorry, Brit!” 
 — Alison, 16 

 “I like Britney—I think she’s 
adorable! The thing about fame is 
the more famous you get, the 
harder people try to knock you 
down and that’s what’s happened 
to Britney. Everyone’s jealous of 
her.” 

— Char, 19 
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TEKST 9 
 

Are your parents spying on 
you? 

 
Katie Aston reports 
 
 
 

ost parents seem to think it’s their 
right to know where you are and 
who you are with every minute of 

the day. To get to know your deepest secrets 
they read your text messages or hack into 
your emails. But there’s more… 
 
Parents will sometimes do anything to make 
sure their kids stay out of trouble! Some 
neurotic parents have even hired a detective 
to spy on their teenagers. Winston Hayles of 
Hampstead Private Investigations in London 
says he’s getting at least one call a week 
from worried parents. “Usually they want to 
listen in on their kids’ phone calls. For £200 
a week they can hire a digital recorder that 
starts when the receiver is lifted. We also 
have equipment for hire so people can find 
out their children’s passwords and read their 
emails.” 
 
“My dad bugged my phone” 
 Jo Greatbanks from Manchester was 15 
when she discovered her dad was spying on 
her. “He told me he had been bugging1) my 
phone,” says Jo. “He was worried because I 
was hanging around with the wrong sort of 
people. My friends said I should run away 
or something, but he’s my dad and he only 
did it because he was worried. The friends I 
was hanging around with had started taking 
drugs and I had already decided I didn’t 
want to see them anymore.” 

“My mum opened my emails” 
 But Leah Jensson from Hertfordshire 
(16) lost all trust in her parents when she 
came home from school early one day to 
find her mum sitting in her room scrolling 
through her emails. “My mum went bright 
red when I caught her,” Leah says. “She 
said she was worried about email perverts. 
But later she said she thought I was boy-
crazy. She’d been reading the private emails 
I’d sent to my friends. Of course there was 
some stuff about boys I fancied, but that is 
just the way we talk. I felt betrayed. I was 
hurt because she didn’t  trust me.” 
 
Your right to privacy 
 So what rights do you have if you think 
people spy on you? According to lawyer 
Peggy Ray, who specialises in these cases, 
it’s difficult to say. “Teenagers have the 
same basic right to privacy as any grown-
up. That means they shouldn’t have to be 
afraid that someone bugs their phone or 
reads their emails. However, if parents have 
reason to be worried about their child’s 
safety, then this kind of ‘spying’ could be 
seen as a legal way to protect their 
children.” 
 
What you can do 
 If you think your parents are watching 
you, you are probably right. All parents are 
experts at spying – they’re just using more 
up-to-date equipment these days. The only 
way to stop them is to make sure they trust 
you. It may be difficult, but try telling your 
parents some of your harmless secrets. So 
you can keep your private gossip sessions to 
yourself. 
 

M 1 
 
 
 
 
 
 
2 
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noot 1 bugging = afluisteren met een apparaatje    ‘CosmoGIRL’ 
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1p  16 Waar vinden de meeste ouders dat ze recht op hebben? (alinea 1) 
 Schrijf twee dingen op. 

 
1p  17 Wat doet detective Winston Hayles meestal voor ouders die hem inhuren? (alinea 2) 

A Hij kraakt de computer van de kinderen om te kijken waar ze mee bezig zijn. 
B Hij levert apparatuur waarmee ouders hun kinderen kunnen bespioneren. 
C Hij volgt hun kinderen overal en brengt daarover verslag uit. 
 

1p  18 Wat was Jo’s reactie toen ze hoorde dat haar vader haar telefoongesprekken had 
afgeluisterd? (alinea 3) 
A Ze begreep eigenlijk wel waarom haar vader dat had gedaan. 
B Ze liep boos weg van huis en ging bij vrienden wonen. 
C Ze was opgelucht dat haar vader wist dat ze wel eens drugs gebruikte. 
 

1p  19  Waarom was het afluisteren van Jo’s telefoongesprekken achteraf misschien niet 
nodig geweest? (alinea 3) 

 
1p  20 Hoe reageerde de moeder van Leah op het moment dat ze betrapt werd bij het lezen van 

Leah’s e-mails? (alinea 4) 
Ze zei dat ze  
A wilde controleren of Leah door iemand werd lastiggevallen via de computer. 
B wilde proberen een e-mail te sturen aan haar eigen vriendinnen. 
C wilde weten met welke jongens Leah allemaal mailde. 
 

1p  21 Wat zegt Peggy Ray over de rechten van tieners die erachter komen dat ze ‘bespioneerd’ 
worden? (alinea 5) 
A Er staat niets in de wet over het ‘bespioneren’ van kinderen door ouders. 
B Ouders mogen hun kinderen ‘bespioneren’ als ze bezorgd zijn om hun veiligheid. 
C Tieners hebben dezelfde rechten als ouders en mogen nooit ‘bespioneerd’ worden. 
 

1p  22 Welk advies wordt aan tieners gegeven om te voorkomen dat hun ouders gaan 
‘spioneren’? (alinea 6) 
A Controleer regelmatig of je wordt afgeluisterd door je ouders. 
B Houd je ouders op de hoogte van alles wat je meemaakt. 
C Vertel je ouders net genoeg om te zorgen dat ze je vertrouwen. 
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TEKST 10 
 

1p  23 Waarvoor worden er in een dierenkennel in Darlington camera’s gebruikt? 
A Zo kunnen baasjes praten tegen hun huisdier. 
B Zo kunnen baasjes zelf zien hoe het met hun huisdier gaat. 
C Zo kunnen verzorgers snel zien of er een dier ziek geworden is. 
 

Pet Watch 
Pet owners who take their animals 
to the Aeolien House Kennels and 
Cattery when they go on holiday 
can check up on their pets, no 
matter how far away they are. The 
kennel has installed a number of 
web cams. “People who are away 
on holiday can log on to the 
internet and see how their cats and 
dogs are doing,” says owner 
Andrew Bloomfield. You can’t pick 
up the phone to a pet, but if 
owners can see them they’ll  
be reassured.” 
 

 
TEKST 11 
 

1p  24 Roxanne spiekte tijdens een proefwerk en kreeg een onvoldoende. 
Dat kwam doordat 
A haar vriendin de verkeerde antwoorden sms-te. 
B ze betrapt werd door een leraar. 
C ze haar mobieltje niet lang genoeg kon gebruiken. 
 
 

I CHEATED ON THE TEST 
I had a history test that I was 
completely unprepared for. 
Fortunately, a friend of mine had 
already taken the same test in an 
earlier class. So I set my cell phone 
on “silent” and text-messaged my 
friend the questions, and she texted 
me back the answers. It was a fool-
proof plan—except that I was worse 
than a fool; I was an idiot! I forgot to 
charge my cell phone and it ran out 
of power midway through the test. 
Duh! So I cheated and still failed! 
Next time, I’m going to charge my cell 
phone! 

—Roxanne, 16 
Or better yet—you could study! 
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TEKST 12 
 

2p  25 Op internet staat de vraag "Hebben jongens hun eigen tijdschrift nodig?" 
 Wie vindt van niet? Schrijf de twee namen op. 

 
Do boys need their own magazines? 

 

 

 
 

"I do think there should be a decent boy mag out there. But there shouldn't be a problem 
page in it.         Norwin, Nottingham 
 
"Boys definitely need a teen mag that describes all the crazy things that they like to do. 
Like beat each other up every other minute!"    Allie, Baltimore 
 
"I've been wanting a lads teenage magazine with films, music and news for ages. I will 
certainly read it."        Danny, Liverpool 

 
"Hardly any boy will read it, they will get embarrassed to be reading in front of their mates 
anyway and looking at pictures of celebrities."    Paul, Aberdeen 
 
"I think it's great because my little brother reads all my magazines and it will be nice when 
he can buy his own and stop nicking mine!"    Sarah, London 
 
"Boys don't really get a chance to talk about things in the way girls do. The magazine will 
give them information that they need so that they understand more about the world. 
Maybe it will also teach them how girls think!"    Robin, Ilkley 
 
"It's a waste of time and money because no boys of my age will buy it and why can't some 
people just realise that boys would get bored of fashion mags. I'll just stick to the football 
ones myself"         James, Glasgow  
 
"I think boys are shyer about their feelings and I think it would be good for them to know 
there are other people thinking the same as them. Plus guys like different things to girls, 
so boys' mags can cater for that. "     Becky, Birmingham 
 
"I'm going to buy one copy when it comes out and if it's good then I'll continue buying. 
It would be great if it also had quizzes to see if you would be popular. Let boys have the 
chance to read mags!"       Daniel, London 
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TEKST 13 
 

1p  26 Hoe ontsnapte Wally de wallaby? 
A Hij kroop door een gat in de grond onder de omheining. 
B Hij rende weg toen de bewaker het hek liet open staan. 
C Hij sprong over de omheining heen. 
 

1p  27 Hoe komt het dat Wally niet gepakt kan worden? 
A Hij bijt als iemand hem probeert te pakken. 
B Hij laat zich niet meer zien in de buurt van de dierentuin. 
C Hij springt weg als iemand op hem afkomt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1                wallaby = klein soort kangoeroe 
 

GREAT ESCAPE 
Wally, an albino 
wallaby1), escaped from 
Noah’s Ark Zoo in Bristol 
when three pot-bellied 
pigs dug a tunnel into his 
zoo enclosure. He 
happily hopped off into 
nearby woods. All efforts 
to catch him were 
unsuccessful but Wally 
does bounce back at 
night for food. “Wally is 
proving to be very 
clever. He waits around 
and then does an 
enormous leap when 
anyone closes in,“ said 
the zoo owner Christine 
Bush. 
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TEKST 14 
 

2p  28 In het blad Twist wordt aan vijf mannen gevraagd waarom ze een meisje niet zien zitten. 
 Schrijf de namen op van de twee mannen die zeggen dat ze niet houden van 

verwaande meisjes. 
 

What turns guys off? 
 

 

 
“I don’t like it when 
a girl has excess 
baggage. When 
I’m with her, I want 
it to be about us – I 
don’t want to deal 
with ex-boyfriend 
drama.” 
Jason 
 

 

 
“It bothers me 
when girls try too 
hard to get my 
attention. I’m a 
quiet guy, so I 
don’t like when a 
girl goes overboard 
by being loud.” 
Joseph 
 

 

 
“If she’s arrogant, I 
just don’t want to 
deal with it. I won’t 
date a snob. She 
should be open to 
anybody, and she 
shouldn’t put other 
people down.” 
Daniel 

 

 
“Dishonesty! True 
beauty has nothing 
to do with looks. 
Honesty is the 
number one factor 
that makes a girl 
beautiful, in my 
opinion.” 
Johnny 

 
“I hate it when a girl 
acts like she’s above 
other people. She 
should stand out 
because of her 
personality, not 
because she’s trying 
too hard.” 
Joshua 
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TEKST 15 
 

 
 

Cable firm made me TV 
addict 

 
   A man is taking a cable TV company to court, 
claiming it made his wife fat, left his kids couch 
potatoes and turned him into a telly addict. 
 

 
 
   Timothy Dumouchel is making his claim after 
he asked cable TV company Charter TV in 
Wisconsin, USA, to cancel his service. 
   Instead they gave him free access for four 
years, which he claims ruined the lives of his 
family. 
   He wants $3,000 or three computers and a 
free internet service for life, as a settlement. 
   Charter TV public relations director John 
Miller says he doesn't take the threat seriously. 
   "We consider our service powerful 
entertainment, but I don't think it could be 
proved to be addictive." 
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1p  29 Waarom klaagt Timothy Dumouchel het kabelbedrijf Charter TV aan? 
A Het bedrijf heeft een aantal problemen in zijn gezin veroorzaakt. 
B Het bedrijf heeft hem een veel te hoge rekening gestuurd. 
C Het bedrijf heeft hem ten onrechte afgesloten van het kabelnet. 
 

1p  30 Wat kreeg Timothy Dumouchel van Charter TV toen hij zijn abonnement wilde opzeggen? 
A drie computers en een gratis internetaansluiting 
B drie duizend dollar 
C vier jaar gratis tv-kijken 
 

2p  31 Wat wil Timothy Dumouchel van het kabelbedrijf Charter TV hebben? 
 Schrijf drie dingen op die hij noemt. 

 
1p  32 Waarom neemt John Miller van Charter TV de klacht van Timothy niet serieus? 

Hij gelooft niet dat bewezen kan worden dat  
A de tv-programma's van Charter TV slecht zijn. 
B het kabelbedrijf slechte service biedt aan zijn klanten. 
C tv-kijken verslavend kan zijn. 
 
TEKST 16 
 

2p  33 Dit artikel gaat over vissen die lijken op de vis Nemo uit de Disneyfilm. 
 Zijn de onderstaande beweringen over zulke vissen juist of onjuist? 

Omcirkel 'juist 'of 'onjuist' in de uitwerkbijlage. 
1 Je moet er veel verstand van hebben om voor ze te kunnen zorgen. 
2 Ze kunnen wel acht jaar oud worden. 
3 Je kunt ze niet kopen omdat ze beschermd zijn. 
4 Ze zijn duur als huisdier. 
 
 

Fish Facts 
 
As Finding Nemo takes the UK by 
storm, interest in the cute little 
clownfish has grown. The problem is 
that the brightly coloured creatures 
aren't as easy to keep as goldfish and 
need extensive care and maintenance. 
Marine biologists are warning that 
keeping tropical marine fish, such as 
clownfish, is time-consuming and 
requires a great level of expertise. 
"Many people do not investigate how 
long the creatures live for or how big 
they will grow. Clownfish can live up to eight years and can prove expensive to 
keep," explains Oliver Buttling, of the Oceanarium Bournemouth. So if you want to 
meet a real-life Nemo, leave it to the experts and visit your local aquarium.
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TEKST 17 
 

1p  34 Wie bezorgde de brief van Brittany? 
A Brittany zelf 
B de politie 
C een buurman 
D niemand 
 
 

SPECIAL 
DELIVERY 

 
I wrote my crush a love 
letter and drove to his 
house to post it in his 
mailbox. But I got scared, 
so I kept driving by. 
I circled the house so 
many times that a 
neighbour called the 
police. They pulled me 
over and asked me what  
I was doing. I told them… 
and they hand-delivered 
the letter for me! 
 
Brittany, 17, LA 
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TEKST 18 
 

1p  35 Welk probleem heeft Laura? 
A Ze is boos dat haar vriendin haar vriendje belangrijker vindt dan haar. 
B Ze is jaloers dat haar vriendin verkering heeft en zij niet. 
C Ze is verliefd op het vriendje van haar beste vriendin. 

 
 
 
The problem: 
 
“My friend has a horrible 

boyfriend who’s mean to me and 

is trying to stop me from being 

friends with her. She nearly 

always puts him first. It makes 

me so angry and I don’t know 

what to do. I don’t want to end 

our friendship but I don’t want 

to be around her when her 

boyfriend’s around.” 

Laura, 14, York 
 

To a certain extent you have to grin 
and bear it – if he’s as horrible as 
you think, hopefully she’ll soon 
realise and dump him. Talk to her, 
but be careful. The worst thing you 
can do is make her feel she has to 
choose between you. Instead of 
criticising him (no one in love wants 
to hear that), why don’t you focus 
on how much you’d like you and her 
doing things together? Limit the time 
you spend with them as a couple 
and use the opportunity to get to 
know some other friends better.  
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 
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 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKST 1 TOT EN MET 3 
 

 1 A B C  
 

 2 A B C  
 

 3 A B C D 
 
TEKST 4 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

 10   
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
TEKSTEN 5 EN 6 
 

 11 A B C 
 

 12 A B C D 
 
TEKST 7 
 

 13 A B C 
 

 14 A B C  

A B C D  A B C D X B XA B C D  X of of 
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TEKST 8 
 

 15   
1 .................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
TEKST 9 
 

 16  
1 .................................................................................................................................................  
 
   .................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
   .................................................................................................................................................  
 

 17 A B C  
 

 18 A B C 
 

 19   
....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 20 A B C  
 

 21 A B C  
 

 22 A B C  
 
TEKSTEN 10 EN 11 
 

 23 A B C  
 

 24 A B C  
 
TEKST 12 
 

 25 1 .................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
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TEKST 13 
 

 26 A B C  
 

 27 A B C  
 
TEKST 14 
 

 28 1 .................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 15 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C 
 

 31 1 .................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
3 .................................................................................................................................................  
 

 32 A B C  
 
TEKST 16 
 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’  

 33 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 
 
TEKST 17 EN 18 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-BB 

2005 
 
 
 

 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 38 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 1 juni

11.30 - 13.00 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
TEKST 1 
 
Je leest in het blad Cosmo girl de rubriek 'Boys' Confessions'. Daarin vertellen Pete 
en Rob over een moment waarop ze zich vreselijk hebben geschaamd. 
 

1p  1 Wat gebeurde er toen Pete voor het eerst ging skateboarden? 
A Hij maakte het wedstrijdskateboard van zijn vriend kapot. 
B Hij viel en door een gat in zijn broek kon je zijn billen zien. 
C Hij vloog over de kop en kwam in een hondendrol terecht. 
 

1p  2 Waarom schaamde Rob zich? 
A Het meisje dat hij wilde versieren had al een vriend. 
B Hij sloeg het meisje dat hij leuk vond per ongeluk met zijn tas. 
C Zijn vrienden hielden hem voor de gek toen hij met een leuk meisje praatte. 
 
 

BBOOYYSS''  CCOONNFFEESSSSIIOONNSS!! 
 

Embarrassed? Even boys can’t hide their red-cheeked moments! 
 
 
Bum deal 
“A couple of my mates are well into 
skateboarding. I’d never given it a try 
but one day they persuaded me to 
have a go. Naturally, it’s not as easy 
as it looks and after a couple of 
seconds of rolling along happily I was 
on my bum in the road. Somehow I 
managed to rip a hole in the back of 
my trousers and had to go home with 
my bruised backside hanging out. 
Nice!” 
Pete, 15, Bristol 

It’s a knockout 
“I finally took courage to talk to a girl 
I’d liked for ages. I was chatting away 
to her on the way out of college, when 
one of my friends called out from 
behind me, asking me to wait for him. 
As I turned round to answer, I 
accidentally smacked the girl round the 
head with my bag – great pulling 
technique!” 
Rob, 16, Swansea 

 
CG!TXT 

TXT us your confessions on 8700, 
starting your message with 

CG!FESS. 
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TEKST 2 
 

1p  3 Wat wordt er gezegd over keeper Richard Siddal? 
Hij had niet gemerkt dat 
A de bal al over de lijn was. 
B de wedstrijd gestaakt was. 
C zijn team een doelpunt gemaakt had. 
 
 

Mist the 
football? 

 
There was a heavy fog during 
a football match between 
Stocksbridge Steels and 
Witton Albion, so goalkeeper 
Richard Siddal could barely 
see beyond his own penalty-
box. After more than 10 
minutes without seeing the 
ball he was sure that his team 
was pushing for a goal at the 
other end. That was until a 
fan walking past told him that 
the match had been called off 
10 minutes earlier. “I really 
didn’t know” explains 
Richard, “I just stood there 
waiting for a player to come 
through the mist!” 
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TEKST 3 
 

“I SURVIVED A FAIRGROUND HORROR CRASH” 
 
A day out at the fair ended in terror for 14-year-old Rita Palmieri from Marlow. 
Here is her chilling story: 

 
The fairground came to 
Maidenhead, near where 

I live. I’ve always loved 
fairground rides, so one 
Saturday I went along with 
my mates Jessica and 
Rosie. We went on the 
Waltzer, a ride that spins so 
fast it pushes you against 
the wall. We were talking 
about how funny it was 
when we were looking 
sideways at each other and 
our faces were being pulled 
back by the speed. So we 
were laughing as we walked 
over to the Hellraiser ride. 
 

 2  The Hellraiser looked scary because it 
went fast and tilted sideways. We sat in a 
carriage for four and pulled the safety 
barriers over our shoulders. The ride started 
slowly, but got faster and faster. I had my 
hands in the air and Josie called my name, 
so I smiled over at her. 
 

 3  Suddenly there was a huge whooshing 
noise and the ride slammed to a halt. I hit 
my head on the safety barrier and saw what 
looked like confetti falling around me. I 
realised all the coloured lights on the ride 
had broken and the confetti was actually 
splinters of glass. 
 

 4  We were left hanging in the air facing 
the ground – it was terrifying! Our legs were 
hanging down and I tried to work out how I 
could land safely if we would fall. 
Everywhere people were screaming. It was 
chaos. Then a greasy substance began 
leaking from somewhere above us. It was 
hydraulic oil and it landed all over our 
clothes. It didn’t smell but it was horrible and 
slimy. 

 Suddenly the ride 
started to go down again. 
The lower carriages hit the 
ground with a bang. One 
boy broke his leg and 
started screaming in agony 
– it was awful. Fairground 
workers started removing 
the barriers so we could 
get out. As soon as they 
took my barrier away I 
jumped off my seat and 
ran. I had to get away from 
the ride. 
 
 The police took our 

personal details and the paramedics arrived 
to look after those injured. Luckily my 
friends and I were fine, apart from being 
shaken up and covered in oil. We washed 
the oil off in the toilets and then we sat on 
the grass and talked about what had 
happened, which calmed us down. 
 

 7  Two hours later, I made myself go on 
one of the other rides. I was nervous but I 
wanted to get my confidence back. Rosie 
and I got on a slow ride and held hands. 
When it finished safely, I was so relieved. 
Now I don’t believe any more that funfair 
rides are safe, but the accident hasn’t put 
me off. I still go on a ride if I get the chance. 
My view is ‘Let’s jump on it!’- as long 
as it’s safe. 

CosmoGirl

“

”

The wrecked Hellraiser ride.

From left to right: Jill, Rosie, Jessica and Rita.

6

1 5
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1p  4 ‘So we were laughing as we walked over to the Hellraiser ride’. (alinea 1) 
Waarom moesten Rita en haar vriendinnen lachen? 
A Ze vonden het grappig hoe ze er tijdens het ritje in de Waltzer uitzagen. 
B Ze waren zenuwachtig omdat ze op weg waren naar de Hellraiser 
C Ze zagen er verschrikkelijk uit omdat ze door elkaar geschud waren in de Waltzer. 
 

2p  5 Rita vond dat de Hellraiser er gevaarlijk uitzag. (alinea 2) 
 Noem twee dingen waarom zij dat vond. 

 
1p  6 Hoe kwam het dat Rita haar hoofd stootte? (alinea 3) 

A De Hellraiser stond plotseling stil. 
B Haar karretje botste tegen een ander karretje. 
C Ze probeerde rondvliegende glassplinters te ontwijken. 
 

1p  7 Er lekte olie op de kleren van de meisjes. (alinea 4) 
Wat vertelt Rita daarover? 
A Ze vond het vies en glibberig aanvoelen. 
B Ze was bang dat haar kleren in brand zouden vliegen. 
C Ze werd misselijk van de vreselijke stank.  
 

1p  8 ‘One boy broke his leg’ (alinea 5) 
Hoe kwam dat?  
A Hij had de hele tijd met zijn been klem gezeten. 
B Hij sprong te snel uit zijn karretje. 
C Zijn karretje kwam met een klap op de grond. 
 

1p  9 Wat deed Rita toen ze uit het karretje was? (alinea 5) 
A Ze keek meteen hoe het met haar vriendinnen was. 
B Ze rende zo hard mogelijk weg van de attractie. 
C Ze zocht steun bij de medewerkers van de kermis. 
 

2p  10 Wat deden Rita en haar vriendinnen nadat ze uit de Hellraiser waren gekomen? (alinea 6) 
 Schrijf twee dingen op.  

 
1p  11  Waarom maakte Rita toch weer een ritje in een andere attractie? (alinea 7) 

 
1p  12 Hoe denkt Rita nu over kermisattracties? (alinea 7) 

A Ze is van plan eerst alles goed te bekijken voordat ze er weer in gaat. 
B Ze vindt dat ze veel beter beveiligd zouden moeten worden. 
C Ze wil die ritjes blijven maken, ook al weet ze wat er kan gebeuren. 
 

Pagina: 451Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

500010-1-631o 6 ga naar de volgende pagina 

TEKST 4 
 

2p  13 Dit artikel geeft tips aan vrouwen die graag van een man willen winnen met 'arm 
wrestling'. 

 Zijn de onderstaande beweringen juist of onjuist? 
Omcirkel 'juist' of 'onjuist' in de uitwerkbijlage. 
1 Draag schoenen met hoge hakken. 
2 Begin niet meteen met kracht zetten, maar wacht rustig je kans af. 
3 Probeer je tegenstander af te leiden en sla dan toe. 
4 Zet kracht vanuit je benen. 

 
HOW TO… 

 
WIN AN ARM WRESTLE 
 
Next time some bloke challenges you to an arm wrestle, follow these tips from World 
Arm Wrestling Champion Susan Owen. 
 
High heels: "Wear heels to make yourself taller – this will help you use your power 
properly. Then spread your legs under the table to brace yourself with power right 
from your feet." 
 
Try trousers: "Wrapping your legs around a table leg could also help, so you need to 
wear trousers. Some wrestlers put their legs on top of the table and ground 
themselves." 
 
Lightning moves: "Timing is important. ‘Get in there fast. As soon as the referee 
says ‘go’, move as fast as you can. If you’ve got no muscles, speed is your last hope." 
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TEKST 5 
 

1p  14  Wie zou niet naast David Beckham willen wonen? 
 
 

WHO'D BE THE BEST/WORST NEIGHBOURS? 
 
Who would you love as your next door neighbours and who would be a total nightmare 
and why? 
 
E-mail us now! 
 
 
 
 
I would love to live next-door to David Beckham. Free football tickets and seeing him 
every day would be nice! I'd hate to live next door to any rappers… but the Osbournes 
would be cool! 
Jules, 14, Edinburgh 
 
Worst neighbour: my French teacher because it would be dead boring. 
Best neighbour ever: David Beckham, because it would be so cool. We could always 
play football together! 
Jessica, 16, London 
 
On one side would be the Beckhams and on the other would be Busted, because 
David would always be there to play footie with me and Busted would be there to hang 
out with. 
Rhea, 15, Southampton 
 
"It would be só cool to live next to Rupert Grint and Orlando Bloom, that would rock! 
I'd write straight to Neighbours from Hell if I lived next to the Beckhams! And there 
would be too much security around. 
Sarah, 14, Lancashire 
 
If I live next to David Beckham my mum would be happy. Worst neighbour: Tony Blair. 
Too many protesters which would be noisy. 
Jim, 15, Bristol 
 
Puff Daddy, it would be noisy but imagine the birthday presents you'd get from him 
and the parties you'd be invited to. Worst would probably be the Osbournes! 
Jade, 16, Birmingham 
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TEKST 6 
 

Matthew recovering in hospital 
 

A GREAT ESCAPE 
 

 1  Yesterday Matthew Scott, a 19-year-
old British tourist, escaped from his 
kidnappers in a Colombian jungle. 
Matthew was kidnapped with another Brit, 
Mark Henderson, 31, and six foreign 
tourists 12 days earlier. They had been 
with a group which travelled from the 
Caribbean coast into the mountains of 
Colombia. The kidnappers burst into their 
huts during the night and took them 
hostage at gunpoint. 

 2  Brave Matthew Scott escaped by 
sliding down a mountainside as his 
kidnappers marched him along a 
mountain ridge with the other hostages. 
Matthew said: "We were walking in a line 
with the kidnappers. It was raining in the 
mountains and we couldn't see a thing. 
I quickly slipped down the mountain. I'm 
lucky I didn't break my legs." 

 3  He managed to reach an Indian 
village where he was rescued by an army 
unit. Matthew added: "The villagers gave 
me some soup and beans with a little salt 
and three oranges. Those are the only 
things I've eaten these past few days. 
The kidnappers weren't giving us any 
food." 

 4  News of his amazing safe return was 
greeted with joy by his family back in 
Britain. Matthew's mum Kate, who spoke 
to him by phone, said: "We are absolutely 
thrilled. We hear he's now recovering in 
hospital. He only has some cuts and 
bruises. We just hope that we will soon 
hear that the rest of the hostages are free 
too." 
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1p  15 Hoe werden de toeristen ontvoerd? (alinea 1) 
A Ze werden door kidnappers overvallen toen ze verdwaald waren in de jungle. 
B Ze werden in een hinderlaag gelokt tijdens een tocht door de bergen. 
C Ze werden in hun slaap overmeesterd door gewapende overvallers. 
 

1p  16 Hoe kon Matthew ontsnappen? (alinea 2) 
A door net te doen of hij gewond was en stiekem achter te blijven 
B door weg te rennen toen de kidnappers even niet opletten 
C door zich van een berghelling af te laten glijden 
 

1p  17 Van wie kreeg Matthew iets te eten? (alinea 3) 
A van de Indianen 
B van de ontvoerders 
C van de soldaten 
 

1p  18 Wat komen we te weten over de ontvoerders? (alinea 3) 
A Ze kregen hulp uit een Indianendorp. 
B Ze werden gearresteerd door het leger. 
C Ze zorgden niet goed voor de ontvoerde toeristen. 
 

1p  19 Wat hoopt de moeder van Matthew? (alinea 4) 
Ze hoopt dat 
A de andere toeristen ook snel gered worden. 
B haar zoon snel weer thuis kan komen. 
C ze haar zoon snel kan gaan opzoeken. 
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TEKST 7 
 

1p  20 Je gaat deze zomer kamperen in Schotland. Je zoekt een camping aan een meer omdat 
je wilt gaan vissen. Je kijkt in ‘Camping and Caravan Parks in Scotland’.  

 Schrijf het nummer op van de camping die geschikt is. (zie pagina's 10 en 11) 
 

1p  21 Je zoekt ook een camping van waaruit je met het openbaar vervoer een grote stad kunt 
bezoeken. 

 Schrijf het nummer op van de camping die geschikt is. (zie pagina's 10 en 11) 
 
 
Camping and Caravan Parks in Scotland 
 
 
 
 

 
1 Blair Castle Caravan Park 

Stay at our beautiful highland park in the middle of spectacular mountain scenery. 
Top quality facilities. Tourist board rating "excellent". Large central park and 
recreation areas, extensive woodland, hill and riverside walks. Water, drainage, 
electrical hook-ups and flat pitches are available. Blair Castle (open to the public) is 
only a ten-minute-walk away. Pony trekking, mountain bikes and golf, all from Blair 
Athol village (110 yards). Telephone today for a full colour brochure. 
T: 01796 481263 
 
 

2 Drummohr Caravan Park 
East Lothian premier touring site for caravanners and campers. A quiet, well-landscaped site only 

twenty minutes away from Princes Street, Edinburgh. Excellent bus service to city centre 
with many shops. 4 hectares, level, grassy with lots of shelter. Facilities are of a very high 
standard, toilet blocks include showers, laundry room and dishwashing area. Tourist 
information at reception. Ask for brochure: 
e-mail: bookings@drummohr.org / www. drummohr.org 

 
 

3 Linnhe Lochside Holidays 
Almost a botanical garden, a beautiful spot on the shores of a natural lake. Idyllic setting for peace 
and relaxation. Winner of 'Best Park in Scotland 1999' award. Easy access to the lake for canoeing, 

boating and angling. Ideal for nature lovers and bird watchers. Only five miles 
from Fort William. Discounts for large families and Senior Citizens, 
also seventh night free if paid in advance. Colour brochure sent with 
pleasure. 
e-mail: holidays@linnhe.demon.co.uk / www.linnhe-lochside-holidays.co.uk 
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TEKST 7 VERVOLG 
 
 

4 Glen Nevis Caravan & Camping Park 
This award winning park – 1998 'Best Park in Scotland'- is situated at the foot of Ben 

Nevis, Britain's highest mountain. It offers modern, clean 
and well-equipped facilities. Many pitches are fully 
serviced with electricity, water and drainage. Showers, 
laundry, scullery, licensed shop and play areas are all on 
park with our restaurant and lounge only a few minutes 
walk. Colour brochure available. 
e-mail: holidays@glen-nevis.co.uk / www.glen-nevis.co.uk 

 
 
TEKST 8 
 

1p  22 Een vakantieganger in Thailand vindt dit kaartje op zijn hotelkamer. 
Als hij dit kaartje op zijn bed neerlegt, 
A hoeft hij geen schone handdoeken. 
B worden zijn kleren gewassen. 
C wordt zijn badkamer schoongemaakt. 
D wordt zijn bed niet verschoond. 
 

Pagina: 457Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

500010-1-631o 12 ga naar de volgende pagina 

TEKST 9 
 

I WAS MUGGED 
 
BRANDON (15) DIDN'T KNOW THAT WALKING TO SCHOOL COULD BE SO DANGEROUS… HERE IS HIS STORY: 
 

 
 1  "Every morning I go to school with my 

friends Ray and Rob, they are twin brothers. 
They only live 10 minutes away from my 
house. That morning was the same as usual. I 
rang the bell to let them know I was there. 
They were late, so I waited outside for them. 
But then something awful happened. Two 
men walked right up to me. One of them 
asked if he could borrow my mobile. But when 
I said I didn't have one, he suddenly got 
nasty. He was saying stuff like 'You liar. All 
you kids have phones. We're gonna check if 
it's true what you say.' 

 2  Then they both grabbed my school bag 
and dropped it on to the floor. I was feeling 
really frightened now – too scared to even go 
back to my friends' door and ring the bell 
again for help. They emptied all my stuff out 
on the floor and found a 20-pound note. My 
dad's birthday was coming up and I had been 
saving to buy him a really nice present. One 
man put it into his pocket. I just stood there – I 
couldn't believe this was happening to me. 
 

 3  Then the other man said: 'We're going to 
search you.' As they checked my trouser 
pockets I was rooted to the spot with fear. I 
thought: 'Ray and Rob, come out NOW!' I 
wished that a car would drive past but there 
didn't seem to be any around. The men finally 
realised I was telling the truth, so they left, 
without saying a word. I picked up all my stuff 
and my friends finally came down. As soon as 
I saw them, I told them what had happened. 
At first they thought I was joking, but then 
they saw how upset I was. 

 4  By the time we arrived at school, Ray had 
convinced me to go to our headmaster. He did 
most of the talking because I was still in 
shock. The headmaster was really nice and 

called my mum. We went to the police station, 
where a policewoman took my statement. She 
made me go through everything again and 
again, which was hard. I had to describe the 
two men too. 

 5  We have now moved away from the area 
where we used to live and I go to school by 
bus now. I've heard that the men who mugged 
me have been tracked down. They've been 
sentenced to six months in jail, which makes 
me feel a lot safer. 

 6  I still don't have a mobile. But what 
happened hasn't put me off getting one when 
I'm older. If one of my friends has a mobile, I 
tell them to be careful – to keep it hidden 
away and never flash it around in public." 
 
 

Mizz 
 

Pagina: 458Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

500010-1-631o 13 ga naar de volgende pagina 

1p  23 Wat wordt er verteld over Brandon? (alinea 1) 
A Hij belde aan bij zijn vrienden om ze te waarschuwen dat ze te laat zouden komen. 
B Hij haalde zijn vrienden altijd van huis op om samen naar school te gaan. 
C Hij werd deze ochtend vroeger dan anders opgehaald door zijn vrienden. 
 

1p  24 Eén van de mannen werd boos op Brandon (alinea 1) 
Hij werd boos omdat 
A Brandon met opzet tegen hem aan botste. 
B Brandon weigerde zijn mobieltje af te geven. 
C hij dacht dat Brandon stond te liegen. 
D hij geen antwoord op zijn vraag kreeg. 
 

1p  25 Hoe reageerde Brandon op het agressieve gedrag van de twee mannen? (alinea 2) 
A Hij kon door angst niets meer doen. 
B Hij probeerde zijn spullen terug te krijgen. 
C Hij riep hard om hulp. 
 

1p  26  Waarom had Brandon £20 in zijn tas? (alinea 2) 
 

1p  27 Waarom gingen de twee mannen uiteindelijk toch weg? (alinea 3) 
A Brandons vrienden kwamen naar buiten. 
B Er kwam een auto voorbij. 
C Ze konden geen mobieltje vinden. 
 

1p  28 Wat deed Brandon toen hij op school aankwam? (alinea 4) 
A Hij belde meteen zijn moeder op. 
B Hij ging met zijn vriend naar de directeur. 
C Hij nam telefonisch contact op met de politie. 
 

1p  29 Wat is de belangrijkste reden dat Brandon zich nu veiliger voelt? (alinea 5) 
A De overvallers zitten in de gevangenis. 
B Hij gaat nu met de bus naar school. 
C Hij is verhuisd naar een andere wijk. 
D Hij zit op een andere school. 
 

1p  30 Wat zegt Brandon over mobieltjes? (alinea 6) 
A Je moet eigenlijk helemaal geen mobieltje aanschaffen. 
B Je moet ervoor zorgen dat niet iedereen je mobieltje ziet. 
C Je moet je mobieltje niet uitlenen aan je vrienden. 
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TEKST 10 
 

CELEB IN THE SPOTLIGHT 
 
AT ONE SHOW SHE WROTE "I'M A RUDE GINGER1 BITCH" ON HER SHIRT. 
HERE IS: NICOLA FROM GIRLS ALOUD 
 

1  What is the weirdest thing you can 
tell about a fan of yours? 
 

 
One girl saw me eating M&M's and I was 
only eating the pink and red ones. So 
she gave me this enormous tub full of 
only red and pink ones. She must have 
bought hundreds of packets, just to get 
enough pink and red ones to fill the tub. 
How weird! 

 
 
 
 

2  What's the biggest lie you've ever 
told? 
 
When I was 14, I used to tell my mum 
every Friday night that I was going to 
stay over at my friend Sharon's house. 
But I was going clubbing every time. She 
knows now – she just sighed and said 
'You're awful!' If she'd known at the time 
where I really went … she would have 
killed me! 
 

3  What is the most embarrassing 
thing that's ever happened to you on a 
date? 
 
One time I was out with my boyfriend 
and it was raining really heavily, so I had 
my umbrella up. But the wind blew it 
right out of my hands, I bent down to 
pick it up. I slipped in a puddle and fell 
flat on my backside! I was soaked all the 
way through. He was laughing his head 
off. It was our first date. What a great 
start! 
 

4  Were you really a 'rude ginger 
bitch', when you were at school? 
 
I was a proper little madam: I was always 
getting chucked out of maths for chatting 
and talking back. And I was late every 
single day. I didn't have the attention 
span to sit in a lesson for a whole hour. 
Me and my friends were right little cows 
to the teachers. They couldn't control us! 
 

 
 
 
 
 
 
 

noot 1 'rooie' , met rood haar 
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1p  31 Wat vertelt Nicola over één van haar fans? (alinea 1) 
A Ze at tijdens een optreden zakken M&M's leeg. 
B Ze gaf Nicola een pot vol met M&M's in twee kleuren. 
C Ze wist zelfs dat roze en rood Nicola's lievelingskleuren waren. 
 

1p  32 'She would have killed me!' (alinea 2) 
Wie wordt bedoeld met 'she'?  
A de eigenaresse van de disco 
B Nicola's moeder 
C Sharon 
D Sharons moeder 
 

1p  33 Wat gebeurde er bij het eerste afspraakje met haar vriendje? (alinea 3) 
A Ze gleed uit en viel languit in een plas. 
B Ze kwam doorweekt van de regen bij hem aan. 
C Ze liet hem per ongeluk struikelen met haar paraplu. 
 

1p  34 'I was a proper little madam' (alinea 4) 
Wat bedoelt Nicola hiermee? 
Op school 
A probeerde ze haar best te doen maar het lukte gewoon niet. 
B was ze een heel lastige leerling. 
C werd ze gepest vanwege haar lengte. 
 
 
TEKST 11 
 

1p  35 Waarom laat Stephen Banks zijn schapen sokken dragen? 
Om te voorkomen dat 
A hun poten in de winter bevriezen.  
B ze in elkaars poten bijten. 
C ze ontstekingen krijgen aan hun poten. 
 
 

SOCKS FOR SHEEP 
A flock of sheep are showing the latest 
fashion … multi-coloured socks! Thanks to 
their farmer, Stephen Banks from Wiltshire, 
the group of sheep are walking around their 
barn with their feet covered – to help them 
stay clear of disease! After temperatures 
began to fall, Stephen moved his sheep 
indoors to keep them out of the cold weather. 
But, when the animals were safe inside they 
started getting foot rot. “When sheep walk in 
straw in a barn they can get infections. If 
these new socks work, it is a very sensible 
idea” said local vet2) Anthony Wilkinson. 
 
 
 

noot 2  vet = dierenarts 

einde  500010-1-631o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKSTEN 1 EN 2 
 

 1 A B C 
 

 2 A B C 
 

 3 A B C 
 
 
TEKST 3 
 

 4 A B C 
 

 5 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

 10 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 

 11 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 12 A B C 
 
 

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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TEKSTEN 4 EN 5 
 

 13 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 
 

 14 Naam: .....................................................................................................................................  
 
 
TEKST 6 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C 
 
 
TEKSTEN 7 EN 8 
 

 20 Camping nummer ....................................................................................................................  
 

 21 Camping nummer ....................................................................................................................  
 

 22 A B C D 
 
 
TEKST 9 
 

 23 A B C 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C 
 

 26 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 27 A B C 
 

 28 A B C 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C 
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TEKST 10 
 

 31 A B C 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C 
 

 34 A B C 
 
 
TEKST 11 
 

 35 A B C 
 

 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

500010-1-631u* 
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500040-2-631o 

Examen VMBO-BB 

2005 
 
 
 

 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

9.00 - 10.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

1p  1 Wat is er bijzonder aan het benzinestation ‘Wrotham Heath’?  
Als je daar je auto wast 
A kun je iemand op je hond laten letten. 
B kun je je hond gratis laten knippen. 
C kun je ook je hond meteen wassen.  
 
 

Pet Care 
 
Dog owners can now take their pets 
and cars for a quick shampoo, rinse 
and blow-dry at a garage in Kent. 
Britain's first dog-wash, at Wrotham 
Heath filling station, allows visitors to 
wash their car and pup in one journey. 
The dog cleaner is situated next to the 
huge drive-through brushes and 
consists of a stainless steel tank in 
which you can stand a dog while you 
shampoo it. A jet shower removes the 
soap and then a high-powered blower  
is on hand to dry the animal off. 
 
 
TEKST 2 
 

1p  2 Het tijdschrift Cosmo heeft aan vier jongens gevraagd waar ze op letten als ze voor het 
eerst bij een meisje thuis zijn. 

 Wie vindt het belangrijk dat het er netjes is? 
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TEKST 3 
 

1p  3 Je gaat deze zomer kamperen in Schotland. Je zoekt een camping van waaruit je allerlei 
bezienswaardigheden kunt bezoeken in de hoofdstad. 
Welke camping is geschikt? 
A Blair Castle Caravan Park 
B Drummohr Caravan Park 
C Linnhe Lochside Holidays 
D Glen Nevis Caravan & Camping Park 
 

 
A Blair Castle Caravan Park 
Stay at our beautiful highland park in the middle of spectacular mountain scenery. 
Top quality facilities. Tourist board rating "excellent". Large central park and 
recreation areas, extensive woodland, hill and riverside walks. Water, drainage, 
electrical hook-ups and flat pitches are available. Blair Castle (open to the public) is 
only a ten-minute-walk away. Pony trekking, mountain bikes and golf, all from Blair 
Athol village (110 yards). Telephone today for a full colour brochure. 
T: 01796 481263 
 
 
B Drummohr Caravan Park 
East Lothian premier touring site for caravanners and campers. A quiet, well-landscaped site only 

twenty minutes away from Princes Street, Edinburgh. Excellent bus service to city centre 
with many shops. 4 hectares, level, grassy with lots of shelter. Facilities are of a very high 
standard, toilet blocks include showers, laundry room and dishwashing area. Tourist 
information at reception. Ask for brochure: 
e-mail: bookings@drummohr.org / www. drummohr.org 

 
 
C Linnhe Lochside Holidays 
Almost a botanical garden, a beautiful spot on the shores of a natural lake. Idyllic setting for peace 
and relaxation. Winner of 'Best Park in Scotland 1999' award. Easy access to the lake for canoeing, 

boating and angling. Ideal for nature lovers and bird watchers. Only five miles 
from Fort William. Discounts for large families and Senior Citizens, 
also seventh night free if paid in advance. Colour brochure sent with 
pleasure. 
e-mail: holidays@linnhe.demon.co.uk / www.linnhe-lochside-holidays.co.uk 

 
 
D Glen Nevis Caravan & Camping Park 
This award winning park – 1998 Best Park in Scotland- is situated at the foot of Ben 

Nevis, Britain's highest mountain. It offers modern, clean 
and well-equipped facilities. Many pitches are fully 
serviced with electricity, water and drainage. Showers, 
laundry, scullery, licensed shop and play areas are all on 
park with our restaurant and lounge only a few minutes' 
walk. Colour brochure available. 
e-mail: holidays@glen-nevis.co.uk / www.glen-nevis.co.uk 
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TEKST 4 
 

I grew up with lions in my living room 
 

 
Maisie McNeice tells about her life in Africa: 
 
 When I was seven, our family 
moved from Britain to Botswana, 
Africa. My mother wanted us – my 

sister Emily (then 18) and my three brothers, 
Tom, Angus and Sean (then 11,10 and 8) and 
me – to experience a different way of life. But 
I don't think I quite realised how different it 
would be! 

 2  After we arrived in Botswana, we went to 
live at a lion research station in the bush. For 
five years now we've lived in tents. I've got my 
own tent with a bed, which I have to check for 
scorpions before I get in! There are no fences 
and it's dangerous to walk around when it is 
dark, so we drive – even from the living-room 
tent to my bedroom tent! Waking up in the 
middle of the night and having to go to the 
toilet is the worst. I always worry a lion might 
be around, so I go quickly in the sand outside 
my tent. 

 3  Once I stepped on a scorpion. Burning 
pins and needles spread up my body and my 
throat swelled, it was terrifying! In our tents 
we often find spiders, bigger than the size of a 
CD. I'm not scared of them, but I am scared of 
snakes. Tom once woke up and found a 
dangerous cobra in his tent but, thankfully, it 
glided away. 

 4  When I was nine, I started working with 
the lions. At the moment I have to test their 
hormones by taking poo samples. It stinks, 
but I don't mind! I also collect urine samples 
by scooping up wet sand after the lions pee, 
which we send to America for testing. We 
don’t get near them, but we recognise them 
by their colour, patterns and markings. 

 5  I love the lions – they are so sweet. We 
don't interfere with their lives, which is hard if 
they are injured, but it's interesting to see how 
they manage to survive. Once a lion called 
Mercier was attacked by other lions. Her neck 
was ripped open. It was awful to see her like 
that, but five months later the wound had 
healed completely. 

 6  People always ask me if I miss my friends 
and family in England. I do, but I keep in 
touch with them by letter. When I visit 
England I do notice I'm not as much into 
fashion and make-up as my girlfriends. Mum 
teaches us at home and we finish by 11am 
because the heat makes it hard to 
concentrate. But take it from me – nothing 
beats walking around barefoot and being 
outside in the sunshine. I wouldn't 
exchange my life in Africa for 
anything in the world. 

CosmoGirl 

1 
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1p  4 Maisie verhuisde naar Afrika toen ze zeven was. 
Hoe vond ze dat toen? (alinea 1) 
A Ze had geen idee wat ze precies kon verwachten. 
B Ze was enthousiast na de verhalen van haar moeder. 
C Ze wilde eigenlijk helemaal niet weg uit Engeland. 
 

1p  5 Wat wordt er duidelijk over de manier van wonen van de familie van Maisie? (alinea 2) 
A Ze leven in een paar losse tenten die samen 'hun huis' vormen. 
B Ze trekken rond in een aantal tenten van de ene naar de andere plek. 
C Ze wonen met andere families in een tentenkamp omgeven door een hek. 
 

1p  6 Wat doet Maisie als ze 's nachts naar de WC moet? (alinea 2) 
A Ze doet het buiten naast haar tent. 
B Ze gaat met de auto naar het toilet. 
C Ze gebruikt een emmer in haar tent. 
D Ze houdt het op totdat het licht is. 
 

1p  7  Voor welke beesten is Maisie niet bang? (alinea 3) 
 

1p  8 Welke taak heeft Maisie? (alinea 4) 
A Ze noteert hoe vaak leeuwen poepen. 
B Ze onderzoekt poep van leeuwen. 
C Ze ruimt poep van leeuwen op. 
 

1p  9 Hoe herkent Maisie de verschillende leeuwen? (alinea 4) 
A aan de plaats waar ze poepen 
B aan het nummer op hun vacht 
C aan het uiterlijk van de dieren 
 

1p  10 Wat wil Maisie duidelijk maken over de leeuwen in alinea 5? 
A Het zijn eigenlijk heel wrede beesten. 
B Ze hebben vaak hulp nodig van mensen. 
C Ze zijn goed in staat zich zelf te redden. 
 

1p  11 Wat wil Maisie in alinea 6 duidelijk maken? 
A Haar leven is niet zo veel anders dan dat van haar vrienden in Engeland. 
B Ze heeft het in Afrika uitstekend naar haar zin. 
C Ze zou toch liever weer in Engeland wonen. 
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TEKST 5 
 

1p  12 Wat wordt er gezegd over de makers van Lego? 
Ze hebben 
A een Lego-basketballspel ontwikkeld. 
B een sponsorcontract getekend met een basketbalclub. 
C een tentoonstelling laten openen door bekende basketballers. 
 
 

Shoot the hoop 
 
A new Lego NBA Basketball range was 
introduced last week. In it are all the 
top US basketball players, in a finger 
flicking Lego version. 
‘The hardest part was finding out a way 
for the Lego figures to pick up and 
throw the ball. It took 12 months to 
crack, but we finally made it’, explains 
Lego designer Erik Legerness. In future 
there will also be a Lego Ice hockey 
range, so look out for them too! 
 
 
 
TEKST 6 
 

1p  13 Waarom werd Barbara Byrne aangehouden door de politie? 
A Haar honden hingen uit de ramen van haar auto. 
B Ze reed te hard. 
C Ze viel op door gevaarlijk rijgedrag. 
 
 

WOOF JUSTICE 
 
A woman has been banned from driving after 
steering her car along a busy road with 27 
passengers…all of them dogs! Police were 
called when Barbara Byrne’s dog-packed 
Renault was spotted making dangerous 
moves on the A1. The dogs’ breath had 
steamed up the side and rear windows of her 
car. When Barbara, 60, finally pulled over, the 

police had to back away because of the smell. In court, she refused to admit any 
wrongdoing and said she was only taking her pets to the beach for a walk. 
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TEKST 7 
 

Superwoman saves boy 
 

 1  Lisa Hodgkinson, 29, from 
Cheshire, saved the life of a seven-
year-old boy after she found the 
strength to free him from under a one-
ton car. The boy, Luke Archer, from 
Manchester, was walking near his 
home, when he suddenly ran in front of 
a BMW 318. The boy got under the 
front wheels of 
the car, which 
shocked the 
driver so much 
that he was 
unable to take 
his foot off the 
brake. 

 2  Lisa had left 
work to buy a 
sandwich when 
she saw the accident. She immediately 
rushed over to help the badly injured 
school boy. She said: "The car was on 

top of Luke and I somehow managed to 
push it off him. I still don't know how 
I did it, I think nature just took over. He 
had stopped breathing, so I gave him 
the mouth-to-mouth. I then supported 
his head until the ambulance arrived." 

 3  Luke was taken to the Royal 
Manchester Children's hospital, where 

he underwent a 
five-hour 
operation. He 
had broken both 
arms and a leg, 
and had lots of 
cuts and bruises 
all over his 
body. He could 
leave hospital 
after a couple of 

weeks and the doctors expect him to 
make a full recovery. 
 

 
 

1p  14 Hoe reageerde de chauffeur van de auto? (alinea 1) 
Door de schrik 
A hield hij zijn voet op de rem. 
B reed hij door na het ongeluk. 
C trapte hij het gaspedaal in. 
 

3p  15 Lisa probeerde Luke te helpen. 
 Schrijf drie dingen op die ze deed voordat de ziekenwagen kwam. (alinea 2) 

 
2p  16  Zijn de onderstaande beweringen over Luke juist of onjuist? (alinea 3) 

Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij werd vijf keer geopereerd. 
2 Hij had veel snijwonden en blauwe plekken. 
3 Hij mocht een week na het ongeluk weer naar huis. 
4 Hij zal waarschijnlijk weer helemaal de oude worden. 
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TEKST 8 
 

I get paid to be Britney! 
 
WHEN LYNSEY HEDLEY, 18, WAS TOLD SHE LOOKED LIKE BRITNEY SPEARS, SHE 
MADE THE MOST OF IT!  
 

 Ever since Britney's first single 
came out, people have said I look like 
her. Once, on a flight to London, the 

air hostesses whispered about me so much, 
I got upset. They came and apologised to me 
afterwards, explaining they were sure I was 
her. I wouldn't have minded, but I'm from 
Newcastle and I was travelling economy 
class!1) 
 

 2  I joined a lookalike agency, 'Spitting 
Images', after my mum sent in some photos of 

me. Then I got a call to do a TV show called 
'Stars and their doubles'. I was very nervous 
being on TV for the first time. All the other 
lookalikes were so much into their characters 
that I felt a bit out of place because I was 
acting like me, not Britney. There's also one 
big difference between Britney and me – 
I can't sing at all! 
 

 3  After that, I did a photoshoot for a national 
newspaper, which I loved. Strangers in the 
street shouted 'Britney!' at me too. At first 
I took it as a compliment, but then people 
started calling me a wannabe. That's totally 
unfair – I've always looked like this! I've 
always bleached my hair, and had hair 
extensions. I don't do it to look like Britney – 
I just like having long hair. I don't try hard to 
dress like Britney, but I like wearing a lot of 
denim like she does. 
 

 4  People can make thousands of pounds 
from being a lookalike. I've been told I could 
get £100 an hour, but I don’t get that much! 
Everyone always asks if I've worked with a 
Justin Timberlake lookalike, but I haven't. 
I guess I won't now because Britney and he 
have split up. And although it's fun to 
be someone else for a while, it's 
good to get back to being me. 

 
noot 1 economy class = de goedkopere tickets/plaatsen 

 
 

1p  17 Waarom hebben de stewardessen hun excuses aangeboden aan Lynsey? (alinea 1) 
Ze hadden 
A erg opvallend over haar zitten kletsen. 
B haar niet behandeld als een beroemde zangeres. 
C haar per ongeluk in het goedkope deel van het vliegtuig gezet. 
 

1p  18 Waarin waren de andere dubbelgangers anders dan Lynsey? (alinea 2) 
De andere dubbelgangers 
A bleven vooral zichzelf. 
B deden de sterren op wie zij leken precies na. 
C konden helemaal niet zingen.  

1 
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1p  19 'but then people started calling me a wannabe' (alinea 3) 
Waarom vond Lynsey het niet eerlijk dat mensen haar uitscholden voor na-aper? 
A Ze heeft veel moeite gedaan om op Britney te lijken. 
B Ze lijkt in het dagelijks leven helemaal niet op Britney. 
C Ze ziet er al heel lang uit zoals Britney er nu uitziet. 
 

1p  20 Waarom is de kans klein dat Lynsey met een dubbelganger van Justin Timberlake zal 
gaan samenwerken? (alinea 4) 
A Britney heeft geen relatie meer met Justin Timberlake. 
B Er is niemand die precies op Justin Timberlake lijkt. 
C Lynsey gaat binnenkort stoppen met haar werk als dubbelganger. 
 
 
TEKST 9 
 

1p  21 Martin Rossiter heeft een boomhut in zijn tuin 
A om daar zijn kleinkinderen in te laten spelen. 
B om samen met zijn kleinkinderen een avonturenfilm te maken. 
C om zijn kleinkinderen te laten zien hoe goed hij kan timmeren. 
 
 

TOP TREEHOUSE 
Generous granddad Martin Rossiter, from Macclesfield, had a treehouse built for 
his grandchildren – costing £35,000! The top-of-the-range two-storey treehouse 
has a series of rope walkways between some oak and pine trees in Martin’s 
garden and took builders five days to make. He now plans to add running water 

and electricity to make it a 
perfect playhouse. “It looks 
like something out of a film 
set.” says Martin. “The 
grandchildren love it.” Martin 
has 12 grandchildren aged 
from 2 to 12 – but the rest of 
his family believe he secretly 
made the house for himself! 
“Perhaps it has something to 
do with the boy scout in me,” 
he laughs. 
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TEKST 10 
 

 

KATRINA HEALY, 17, FROM BARNSLEY, SUED THE COMPANY THAT MESSED UP HER EAR-PIERCING. BUT 

NOT BEFORE SHE'D HAD THREE OPERATIONS AND LOST HALF HER EAR. 
 

 1  “When I was 12, I already had my ears 
pierced normally. But when I was 15 I thought 
a ring at the top of my left ear would be nice 
too. I went to a local jeweller's. I didn't get 
Mum's permission because I knew she 
wouldn't like me to have any more. As I was 
under 16, I had to get my mate, Wayne, who 
was 18, to give permission for me. 

 2  For £2.20 the man at the jeweller's put a 
piercing gun to my ear and pierced it with a 
gold stud. It hurt, but no more than other 
piercings. It seemed to be healing OK at first. 
I cleaned it with salt water and wore my hair 
up to show everyone my new piercing. 

 3  But two weeks later, something was 
wrong. I woke up and my ear was so swollen 
that the earring had disappeared into the 
swelling. It was very painful! I went to hospital 
where they pulled the earring out. It hurt so 
much, that I fainted and they gave me 
morphine for the pain. I had a big abscess2) in 
my ear. 

 4  The next day I had an operation to remove 
the abscess and I had to wear a bandage 
round my head for days, which was 
embarrassing. I got mean comments from 
people, but luckily my friends understood. 

Then I had two more operations to remove a 
second abscess and they cut dead bits off my 
ear. I hate hospitals and my ear looks 
deformed now. It seemed the jeweller should 
never have used a gun at the top of my ear. 
He should have used a needle to do so. 

 5  I went through so much, Mum and I 
decided to sue the jeweller's. Two years after 
the piercing I gave evidence in court. I had to 
show the judge my ear. Half of it has gone, 
and the rest is folded in. I'm used to the way it 
looks, but still feel insecure and never wear 
my hair up in case anyone makes comments 
about it. 

 6  It was nerve-wrecking, sitting in court with 
my mum, I was overjoyed when we won! The 
judge awarded us £14,000! The money is in a 
bank account and I cannot touch it till I'm 18. 
I have decided I won't have plastic surgery 
later. It's a rather dangerous operation. I want 
to study health care so the money will be 
useful for that.  

 7  I'm angry that someone was able to do 
this to my ear. If you're thinking of getting a 
piercing, I'd say be very careful about who 
does it!'” 

 
CosmoGirl 

 
noot 2 abscess = zwerende ontsteking 
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1p  22 Katrina wilde een extra gaatje in haar oor laten maken. 
Waarom vroeg ze geen toestemming aan haar moeder? (alinea 1) 
A Dat was niet nodig omdat ze boven de 16 was. 
B Haar moeder vertrouwde de juwelier niet. 
C Haar moeder vond haar te jong om dat te laten doen. 
D Haar moeder zou het er toch niet mee eens zijn. 
 

1p  23 Welk gevoel had Katrina nadat ze een gaatje in haar linkeroor had laten schieten? 
(alinea 2) 
A opluchting 
B spijt 
C trots 
D twijfel 
 

2p  24 Katrina ging naar het ziekenhuis toen het gaatje in haar oor problemen veroorzaakte. 
 Welke twee dingen deden ze die dag in het ziekenhuis? (alinea 3) 

 
1p  25 Waarom viel Katrina flauw in het ziekenhuis? (alinea 3) 

A De behandeling was erg pijnlijk. 
B Ze hoorde dat ze geopereerd moest worden. 
C Ze was bang voor dokters en ziekenhuizen. 
 

1p  26 Wat vertelt Katrina over het verband om haar hoofd? (alinea 4) 
A Ze kon haar misvormde oor ermee verbergen. 
B Ze moest het elke dag laten verwisselen. 
C Ze schaamde zich ervoor. 
 

1p  27 Wat had de juwelier fout gedaan bij het maken van het gaatje in haar oor? (alinea 4) 
A Hij had een verkeerd ringetje gebruikt. 
B Hij had het gaatje op de verkeerde manier ontsmet. 
C Hij had het verkeerde instrument gebruikt. 
 

1p  28 Wat zegt Katrina na twee jaar over haar oor? (alinea 5) 
A Ze bedekt het met haar haren. 
B Ze is er nog niet aan gewend hoe lelijk het er uitziet. 
C Ze trekt zich niets aan van de opmerkingen erover. 
 

1p  29 De rechter heeft Katrina £14,000 toegewezen als schadevergoeding. (alinea 6) 
Wat gaat Katrina met dit geld doen? 
A gebruiken voor haar studie 
B haar oor laten herstellen 
C iets leuks voor zichzelf kopen 
 

1p  30  Welk advies over het maken van gaatjes geeft Katrina in alinea 7? 
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TEKST 11 
 
 
Who's Fat? 
 

 1  Researchers form the Wildlife Conservation Society in Nevada have discovered 
that wild bears living near towns and cities are getting too fat from eating the left-overs 
of fast food meals. In the US many people and even pets are getting overweight 
because of high-calorie and high-fat diets. But now black bears living near cities are 
taking over the bad eating habits of their human neighbours! 

 
 2  By using microchips with 59 bears, the researchers 

found that the animals could be divided into two 
separate groups. One group 'the country bears' spent 
nearly all their time in the wild. The second group 'the 
city bears' practically lived in cities and ate rubbish and 
left-over food of local people. 

 
 3  In winter 'country bears' slept in their caves in the 

forest, away from the cold and lack of food outside. But the 'city bears' took advantage 
of the year-round supply of left-overs and kept on eating. The end result was that the 
'city-bears' were fatter than the average bear. A quarter weighed over 180 kilos, 
compared to an average of 100 to 135 kilos. Some even weighed as much as 270 
kilos! 
 
 

1p  31 Hoe komt het dat veel beren die dicht bij steden wonen, te zwaar worden? (alinea 1) 
A Ze eten voedselresten die mensen wegdoen. 
B Ze worden lui omdat ze niet op jacht hoeven te gaan. 
C Ze worden vaak gevoerd door mensen die beren leuk vinden. 
 

2p  32 In deze tekst worden twee soorten beren met elkaar vergeleken, 'city bears' en 'country 
bears'. 

 Zet het nummer van de juiste bewering in de juiste kolom in de uitwerkbijlage. 
Je kunt kiezen uit: 

1 houden winterslaap 
2 eten het hele jaar door 
3 wonen vooral in het bos 
4 wegen tussen de 100 en 135 kilo 
5 kunnen wel 270 kilo wegen 
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TEKST 12 
 

2p  33  Zijn de onderstaande beweringen over de ‘Maldon Mud Race’ juist of onjuist volgens 
de tekst? 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 

1 De race vindt elk jaar in januari plaats. 
2 Duizenden mensen doen mee aan deze race. 
3 De deelnemers moeten door meters modder zien heen te komen. 
4 Richard Jones heeft voor de zesde keer de race gewonnen. 
 
 

 

GLORIOUS MUD 
 
Racing through slimy black mud, mixed with ice-cold water is not 
every athlete’s dream, but each year the annual Maldon Mud 
Race attracts many enthusiasts. The New Year charity event saw 
150 people trying to cross the river Blackwater, in Essex, at low 
tide. They have to wade or swim through waist-high water and 
then 200 metres of deep mud before making their way back 
across the river. A crowd of thousands watched Richard Jones, 
29, cross the finishing line first in a time of six minutes. 
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TEKST 13 
 

1p  34  Waardoor heeft de auto van Frank Knocks geen last van roestvorming? 
 

 

 

Mahogany motor 
 
Despite the rainy summer, 
there’s one car which will never 
go rusty – because its outer shell 
is made entirely of wood! The 
amazing vehicle took carpenter 
Frank Knocks over two years to 
create. He used a technique 
known to boat builders as “cold 
moulding” to create the shell. 
Thin strips of mahogany were 
stuck together and laid over a 
mould to set in the correct shape. 
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TEKST 14 
 

1p  35 Waarom was de leiding van de kerk woedend? 
A Er waren gouden en zilveren voorwerpen uit de kerk gestolen. 
B Iemand was er vandoor met de opbrengst van de rommelmarkt. 
C Waardevolle spullen waren per ongeluk verkocht. 
D Ze waren opgelicht door een opkoper van antieke spullen. 

 

JUMBLE TROUBLE 
Church officials were furious after stupid jumble 
sale helpers sold £10.000 worth of gold and 
silver church items for less than £10. 
Bargain hunters were lucky when they found 
expensive items on sale for next to nothing at a 
church hall in Newquay. Father Augustine 
Parkatt said the mix up happened because the 
church items were stored in the hall where the 
sale was held. 
 

einde 500040-2-631o* 
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKSTEN 1, 2 EN 3 
 

 1 A B C 
 

 2 ................................................................................................................................................  
 

 3 A B C D 
 
 
TEKST 4 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 

 7 ................................................................................................................................................  
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C 
 
 
TEKSTEN 5 EN 6 
 

 12 A B C 
 

 13 A B C 
 
 
TEKST 7 
 

 14 A B C 
 

 15 1...............................................................................................................................................  
 
2...............................................................................................................................................  
 
3...............................................................................................................................................   

A B C D  A B C D X BXA B C D   X of of 
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 16  

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 
TEKST 8 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C 
 
 
TEKST 9 
 

 21 A B C 
 
 
TEKST 10 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 1...............................................................................................................................................  
 
2...............................................................................................................................................  
 

 25 A B C 
 

 26 A B C 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C 
 

 29 A B C 
 

 30 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
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TEKST 11 
 

 31 A B C 
 

 32 City bears Country bears 
 
.....................................................................  ......................................................................  
 
.....................................................................  ......................................................................  
 
.....................................................................  ......................................................................  
 
 
TEKSTEN 12, 13 EN 14 
 

 33  

1 juist onjuist 

2 juist onjuist 

3 juist onjuist 

4 juist onjuist 

 
 34 ................................................................................................................................................  

 
................................................................................................................................................  
 

 35 A B C D 
 

500040-2-631u* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
 
 
 

 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 34 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 27 mei
11.30 – 13.00 uur
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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 
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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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Uitwerkbijlage VMBO-BB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Beantwoord de open vragen in het Nederlands (tenzij anders is aangegeven). 
 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 3 
 
Omcirkel juist of onjuist 
 

 1 1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 
5 juist onjuist 
 

 2 A B C D E 
 

 3 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 
 
TEKST 4 
 

 4 A B C 
 

 5 A B C 
 
 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKST 5 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C 
 

 12 .................................................................................................................................................  
 

 13 A B C 
 
 
TEKSTEN 6 EN 7 
 
Omcirkel juist of onjuist 
 

 14 1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 

 15 Je kunt .....................................................................................................................................  
 
 
TEKST 8 
 

 16 Tina wilde bij de brandweer gaan werken omdat ......................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 17 A B C 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C 
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TEKST 9 
 

 20 .................................................................................................................................................  
 

 21 A B C 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 
 
TEKST 10 
 

 24 .................................................................................................................................................  
 
 
TEKST 11 
 

 25 A B C 
 

 26 Hij was doodsbang omdat ........................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 27 A B C 
 

 28 A B C 
 

 29 A B C 
 

 30 A B C 
 

 31 A B C 
 
 
TEKSTEN 12 TOT EN MET 14 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C D 
 

 34 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
 

400009-1-631* 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
 
 
 

 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

9.00 – 10.30 uur
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Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

1p  1 In een jeugdblad lees je de filmrubriek ‘Sneakapeek’. 
Welke film moet je beslist zien volgens de rubriek? 
A The Princess Diaries 
B The Majestic 
C The Others 
D High Heels and Low Lifes 
 

 
 
THE PRINCESS DIARIES (U) 
 
What's the deal? 
Mia (Ann Hathaway) lives happily with her crazy 
painter mother until her grandmother (Julie 
Andrews) turns up, announcing herself Queen of 
Genovia. Mia's boring everyday life is anything 
but boring when she finds out she's a princess! 
 
Is it any good? 
There's a soppy love story, 
a moral friendship story, 
a few American "shut ups!" 
and something to do with 
leg popping. Confused? Rent 
it with some mates and have 
a giggle! 

THE MAJESTIC (12) 
 
What's the deal? 
Jim Carrey is a Hollywood movie writer who 
bumps his head, forgets who he is and ends up 
living the life of another man. 
 
 
 
Is it any good? 
Despite knowing 
he's lost his memory 
people keep asking 
Jim: "Remember me?" 
This is one movie to 
avoid at all costs! 

THE OTHERS (12) 
 
What's the deal? 
Set in the 1940's, it's about a woman (Nicole 
Kidman) who lives in a big house with her two 
children, both of whom are allergic to sunlight. 
When they employ new serving staff, the fun 
really begins when the children start seeing 
intruders. 
Is it any good? 
You'll never guess the ending of this 
film – a twist to beat all twists. It's an  
absolute must-see. So snuggle up 
with your boyfriend and get the 
cushions ready. It's thrilling, chilling  
and will make you jump like hell! 

HIGH HEELS AND LOW LIFES (15) 
 
What's the deal? 
Best friends Shannon (Minnie Driver) and 
Frances (Mary McCormack) unearth a bank 
robbery plan. They con money from the villains 
but when a bystander meets a violent end, the 
girls realise they're in it too deep. 
 
Is it any good? 
There are some funny bits, 
and Mary McCormack is a 
scream as an American 
actress, but why does Minnie 
Driver wear flimsy dresses 
when she's chasing gangsters? Beats us! 
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TEKST 2 
 
Je leest in het blad Cosmo girl de rubriek ‘Boys’ Confessions’. Daarin vertellen Paul en 
Matt over een moment waarop ze zich vreselijk hebben geschaamd. 
 

1p  2 Waarom schaamde Paul zich voor zijn vriendin? 
A Ze juichte voor een doelpunt van de tegenpartij. 
B Ze moedigde Paul’s team aan op een overdreven manier. 
C Ze stond na de pauze bij het verkeerde veld te kijken. 
 

1p  3  Wat gebeurde er toen Matt voor het eerst bij zijn vriendin thuis kwam? 
 
 

BBOOYYSS''  CCOONNFFEESSSSIIOONNSS!! 
 

Embarrassed? Even boys can’t hide their red-cheeked moments! 
 

 Letting the side down 
“I took my girlfriend to a football 
match so she could see how I spend 
my Saturdays and she seemed to be 
enjoying herself. After half-time the 
teams swapped ends and the 
opposition scored, only she didn’t 
realise it was the other team and 
jumped up cheering! Everyone 
looked at her and I had to hide my 
embarrassed laughter in my scarf.” 
Paul, 17, York 

 Crash and burn 
“The first time I went round to my 
girlfriend’s house I really wanted to 
make a good impression. I walked 
into the hall and her parents came 
out to say hello, but as we headed 
through to the kitchen I banged into a 
mirror and it went crashing to the 
floor!” 

 Matt, 16, Lichfield 

 
CG!TXT 

TXT us your confessions on 8700, 
starting your message with 

CG!FESS. 
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TEKST 3 
 

1p  4 Waarom zijn vierkante blikken beter dan ronde, volgens Terry Robins? 
A Ze hebben een grotere inhoud. 
B Ze nemen minder plaats in. 
C Ze zijn makkelijker te openen. 
D Ze zijn makkelijker vast te houden. 
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TEKST 4 
 
 
MADONNA BEFRIENDS DYING GIRL 
 
According to reports, Madonna befriended a Canadian girl 
suffering from an unusual form of liver cancer. She called 
her daily and helped her to stay positive. 
 
The first visit between the superstar and Kerri 
Yascheshyn, 17, was arranged by the Children’s Wish 
Foundation, but Madonna herself kept the relationship 
going. 
 
“Madonna was very friendly and encouraged Kerri to 
pray,” said Gail, the teenager’s mother. “She kept telling 
her not to be negative and she would call whenever she 
thought about Kerri, sometimes from her mobile phone.” 
 
The report also states that Madonna sent Kerri books and bottles of ‘healing water’. 
Madonna’s own mother was French Canadian and died of cancer in 1963.
 
 

1p  5 Hoe kwam Kerri in contact met Madonna? 
A Een organisatie die wensen van kinderen vervult, regelde een ontmoeting. 
B Madonna bracht een bezoek aan het ziekenhuis waarin Kerri lag. 
C Madonna hoorde over Kerri’s ziekte en belde haar zelf op. 
D Via de fanclub mocht Kerri Madonna ontmoeten na een concert. 
 

1p  6 Madonna en Kerri bleven contact met elkaar houden 
A omdat Kerri dat graag wilde. 
B omdat Madonna zelf dat graag wilde. 
C op verzoek van Kerri’s moeder. 
 

3p  7 Madonna deed een aantal dingen om Kerri te steunen. 
 Schrijf drie dingen op. 

 
1p  8  Waarom leefde Madonna zo mee met Kerri volgens de tekst? 
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TEKST 5 
 

My father parties harder than me! 
 
Shane Cody (21) thinks his dad Peter 
(50) who is a DJ and owns the Nightclub 
Co2 in Hatfield, is really cool. 
 
Here is Shane’s story: 

 1  “I remember I had to tell my class 
what my dad’s job was. The other kids 
were saying things like ‘electrician’ and 
‘salesman’. They all laughed when I said 
my dad was a DJ, but now my friends 
think it’s dead cool. If you have old-
fashioned parents, you might think my 
dad is a bit of a party animal, but his job 
always seemed normal to me. 

 2  I sometimes DJ for my dad at his 
club. I like going out, but I’m nowhere as 
bad as him. He’s 50 and out clubbing 
almost every night! It gets embarrassing 
when he starts telling my mates about 
his wild seventies disco days, but they 
would all like him to be their dad 
because he’s so much fun. 

   
 
 3  Dad’s been DJing for 28 years, so 

he’s got an awesome record collection, 
including every Michael Jackson record. 

He helped me buy my equipment when I 
was 14 and even comes to London quite 
often to watch me do my set. At the end 
of the night I’m dead tired and just want 
to go home, but you can’t get him off the 
dancefloor!” 

 
Here is Peter’s story: 

 4  “Not every kid can say their dad’s a 
DJ, but Shane can. My current favourite 
tunes are Life’s too short and Flawless, 
but I play seventies disco too. My job 
means that my life is like one big night 
out. I DJ three nights a week at Co2 and 
once a week on Fridays at a local club 
called Limetrees. 

 5  I’m from the old school of DJing. I talk 
as well as play music and I’m a total flirt. 
I give roses to the ladies and they love it. 
If anyone knew my real age, they 
wouldn’t believe it. I certainly don’t act it. 

 6  Shane DJs at the club too. Now he’s 
got a girlfriend, Leila, so we don’t go out 
together as much as before. He’s settled 
down – while I’m the one who is going 
out all the time. My wife Rachel loves 
partying too, so we’ll go out at a club in 
London or I’ll go out with my mates. I 
often go to bed at 4am. I love the social 
life that goes with DJing and clothes are 
part of that. My clubbing gear tends to be 
Replay and Diesel. I’m a label-boy and I 
like to look good. 

 7  I’ve always encouraged Shane to go 
out – I even made him fake an ID card 
when he was 15! But I’m far more 
rebellious than he is. Even now, I can’t 
see myself calming down. One day I’ll 
still be clubbing on my Zimmer frame1)!” 

 
   Adapted from ‘19’ 

 
 

 
noot 1  Zimmer frame = looprek/rollator 

 

DJ dad Peter practises throwing 
roses and kisses to the ladies 
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1p  9 Wat vond Shane er als kind van dat zijn vader DJ was? (alinea 1) 
A Hij vond het heel gewoon wat zijn vader deed. 
B Hij was er trots op dat zijn vader een bijzonder beroep had. 
C Hij wilde liever dat zijn vader iets anders deed. 
 

1p  10 Wat vinden Shane’s vrienden van Peter? (alinea 2) 
Zij vinden hem een leuke man omdat 
A hij zo interessant kan vertellen over het uitgaansleven. 
B ze veel lol met hem kunnen hebben. 
C ze wel eens gratis zijn discotheek in mogen. 
 

1p  11 Wat zegt Shane over zijn vader? (alinea 3) 
A Hij heeft belangstelling voor Shane’s werk als DJ. 
B Hij heeft er geen probleem mee platen aan Shane uit te lenen. 
C Hij vindt dat hij zelf een betere DJ is dan Shane. 
 

1p  12  Hoeveel keer per week werkt Peter als DJ? (alinea 4) 
 

1p  13 Wat zegt Peter over zijn werk als DJ? (alinea 4) 
A Hij geniet er nog steeds enorm van. 
B Hij vindt het draaien van oude hits het leukste deel van zijn werk. 
C Hij vindt het een heel zware baan op zijn leeftijd. 
D Hij vindt het vervelend om daardoor zo vaak van huis te zijn. 
 

1p  14 Wat wordt er in alinea 5 duidelijk gemaakt over Peter? 
A Hij gedraagt zich tijdens zijn werk niet als iemand die 50 is. 
B Hij heeft elke avond een ander vriendinnetje. 
C Hij heeft vroeger een speciale opleiding gevolgd om DJ te worden. 
 

1p  15 Wat vertelt Peter over zijn zoon Shane? (alinea 6) 
A Shane gaat niet zo vaak meer met zijn vader uit. 
B Shane houdt net zo veel van uitgaan als zijn vader. 
C Shane mag van Leila niet zo vaak meer met zijn vrienden uitgaan. 
 

1p  16 Wat vertelt Peter over zijn kleding? (alinea 6) 
A Hij houdt van mooie merkkleding. 
B Hij leent vaak moderne kleren van zijn zoon. 
C Hij vindt het niet zo belangrijk hoe hij er uit ziet. 
 
“One day I’ll still be clubbing on my Zimmer frame!” (alinea 7) 

1p  17  Wat wil Peter duidelijk maken met dit grapje? 
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TEKST 6 
 

Curry in a hurry 
 
When the buffet car on an express train from Edinburgh to London ran out of 
food, passenger Deke Primo didn’t want to go hungry. The passenger called 
Talking Pages to get phone numbers for curry restaurants in the Peterborough 
area, where the train was going to stop next. One restaurant agreed to bring 
some tasty tikkas to Deke and his daughter Jodi. “From then on it was like a 
military operation,” explains Deke. “I had to tell the restaurant the exact time 

we were going 
to arrive in 
Peterborough, 
the platform 
number and that 
we were in 
Coach H.” 
When the train 
rolled into the 
station, a waiter 
delivered 
Deke’s supper 
of two tikka 
masalas and 
pilau rice. 
 

 
1p  18 Waarom bestelde Deke Primo eten vanuit de trein? 

A De bediening in de trein was erg slecht. 
B Er was geen eten meer te krijgen in de trein. 
C Hij vond het eten in de trein niet zo smakelijk. 
 

1p  19 Hoe kwam Deke Primo te weten waar hij eten kon bestellen? 
A Hij belde een informatielijn om nummers van restaurants op te vragen. 
B Hij belde het nummer van een restaurant waar hij wel vaker ging eten. 
C Hij vroeg de conducteur om het nummer van een afhaalrestaurant. 
 

3p  20 Welke informatie had het restaurant nodig om het bestelde eten te kunnen bezorgen? 
 Schrijf drie dingen op. 
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TEKST 7 
 

1p  21 Je wilt in het weekeinde iets gaan doen waarbij je zelf actief bezig kunt zijn. 
    Schrijf op waar je naar toe gaat. 

 

   Techno titans 
    
   The UK’s biggest robotic competition, Techno Games, kicks off 

tomorrow – and you can catch it for the next fortnight on BBC2, 
every weekday, at 6.45pm. The show,  which is hosted by Philippa 
Forrester and Andy Collins, is in its third year and has more than 
250 teams competing in 21 sporting events, including swimming, 
sumo and rope climbing. 
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TEKST 8 
 

1p  22 Je gaat in de meivakantie een weekje naar Engeland. Jullie zoeken een camping met de 
mogelijkheid om een stacaravan te huren. 

 Schrijf de naam op van de camping die geschikt is voor jullie. 
 
 

LOOKOUT HOLIDAY PARK, Wareham, Dorset 
T:01929 552546 / www.caravan-sites.co.uk 
 
 

Close to Wareham, this quiet family park is ideally situated 
for exploring the countryside. Not far from Bournemouth 
and some of England's finest beaches. Two- or three- 

bedroom modern caravans available, all with colour TV. Electricity inclusive. Well-stocked shop on 
site, free hot showers, launderette. No dogs allowed. Ring or send an email for a free brochure. 
 
 

BIRCHWOOD TOURIST PARK, Wareham, Dorset 
T: 01929 554763 / www.birchwoodtouristpark.co.uk 
 
 
Situated in Wareham Forest with direct access. Free hot showers, free hair 
dryers. Electric hook-ups. Well-stocked shop. Take-away food. Launderette. 
Motorhome waste disposal. Games room. Pony rides and trekking nearby. 

Dogs permitted on a lead. Large games field. Fully serviced pitches. Tourers welcome! 
 
 

ROCKLEY PARK, Poole 
T: 01202 394423 / www.caravansrockleypark.co.uk 

 
 
 
The ideal holiday park for every age with a range of 

facilities to keep the whole family happily occupied: indoor Aqua Park, 
Waterslide & Spa Pool, Shops, two restaurants. Entertainment programme for children and adults. 
Friendly & personal supervision with every booking. Sorry no pets allowed. No caravans for hire. 
Weekend/Midweek breaks available early/late season.  
 
 

MEADOWBANK HOLIDAYS, Christchurch, Dorset 
T: 1202 483597 / www.meadowbank-holidays.co.uk 

 
 
Beautiful park in Christchurch. 70 touring caravan 
places with electric hook-ups. Spotlessly clean, sorry 
no pets. New family bathroom & disabled shower. 

Within easy reach of the New Forest, Isle of White and Dorset coast and countryside. All 
entertainments, leisure and sporting facilities are close to hand. Excellent fishing. 
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TEKST 9 
 

1p  23 Waarom werden Katherine en Mahoud weggestuurd uit een bioscoop in Newcastle? 
A Het publiek had last van het gehuil van hun baby. 
B Hun baby was te jong voor de film die werd gedraaid. 
C Ze hadden geen kaartje gekocht voor hun baby. 
 

NEWS IN BRIEF 
 
BABY BARRED FROM FILM 
A cinema-loving couple and their 11-week-old 
baby were kicked out of a film with adults 
only because staff feared that if the baby 
woke up she would be watching the film 
under-age. Katherine Edmonds, Mahoud 
El-Kurdi and baby Sara were asked to leave 
the Warner Bros complex in Newcastle 
because of fears that she was too young to 
watch ‘Air Force One’. Mum Katherine said: 
“Babies of that age cannot focus, and can’t 
understand what’s going on.” A Warner Bros 
spokesman said the cinema manager had no 
choice because managers can lose their 

  licence for letting in anyone under-age. 
 
 
 
TEKST 10 
 

1p  24 Waaruit blijkt dat Dan Homes gek is op computers? 
A Hij geeft zijn hele salaris uit aan Sony computerspelletjes. 
B Hij heeft zijn naam laten veranderen in PlayStation2. 
C Hij wil alleen een vriendin die ook gek is op computerspelletjes. 
 

 
I'm game 
 
Dan Homes, 29, from Banbury loves 
playing computer games so much that 
he has changed his name into 
PlayStation2! Dan, who spends four 
hours each day on his console, has so 
far spent £7,000 on more than 200 
games. 
“Most guys say the love of their life is 
a girlfriend or wife, but I don’t have 
one, so mine is my PlayStation,” says 
Dan. “Everyone teases me with it, so it 
seemed natural to change my name. I 
have even informed my doctor.” 

A Sony spokesman adds “Dan is our greatest fan.” 
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TEKST 11 
 

“MUM WAS ON THE 99th FLOOR OF THE
WORLD TRADE CENTRE!”

 
Somalia’s story
 

 1  Tuesday September 
11 had started like any 
other day. But when I 
got to my school, about 
30 minutes away from 
where I live in Brooklyn, 
I realised that 
something was wrong. 
In class, just after 9am, 
the teacher made an 
announcement. 

  “The World Trade Centre blew up,” she 
said. She didn’t say how, or why. She 
wasn’t panicking, but the students were in 
total shock. 

 2  My whole body started shaking with 
fear. My mum worked for an insurance 
company on the 99th floor of the second 
tower, so she was there! My teacher sent 
me to the headmaster’s office. I started 
calling home, but I couldn’t get through. I 
tried again and again, but when I finally got 
through no one answered the phone. 

 3  CNN (the US News channel) was on in 
the school hall and I watched in horror as 
they replayed scenes of the plane flying 
into the tower where my mother worked. All 
I could think about was that my mum was 
trapped inside. I knew she wasn’t a fast 
runner – and what if she couldn’t escape? 

 4  With my aunt and grandmother I waited 
for news about mum. It took hours and 
hours but finally mum came home. I just 
cried because I was so happy! She was 
limping and she had lost her shoes. Her 
dress was torn and her hair was white from 
the ash. With thousands of other people 
she had walked across Brooklyn Bridge to 
where we live. 

 5  Later she told us how she was having 
coffee at her desk when the first plane hit 

the first tower. A colleague 
burst into the office 
screaming the news. Mum 
immediately started to make 
her way down the 99 flights 
of emergency stairs. When 
she reached the 44th floor, 
about 15 minutes later, the 
whole building began to 
tremble and there was an 

            enormous crash. 
 6  That’s when the second plane smashed 

into the 79th floor of her building. People 
were screaming and praying as they were 
running down the stairs. When mum 
reached the ground floor she began 
running for her life through the terrible 
mess. There was a blanket of grey smoke 
over the city. 

 7  My mum survived the attack and I feel 
blessed, but 200 of my mum’s colleagues 
died on September 11. Our lives have 
changed. Every time my mum goes out 
somewhere she tells my sisters and me 
how much she loves us. She has 
completely lost her appetite and has been 
getting some therapy. It will take a long 

time for her 
to get over it. 
But I thank 
God every 
day that my 
mother is still 
alive. 

 
 
        ‘Sugar’

The World Trade Centre on 
September 11, 2001 

Somalia and her mother 
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1p  25 Hoe kwam Somalia erachter dat er iets ergs was gebeurd met het World Trade Centre op 
11 september? (alinea 1) 
A De leerlingen van haar school hadden het over niets anders. 
B Haar lerares vertelde het 's ochtends aan de klas. 
C Op weg naar school hoorde ze mensen op straat erover praten. 
 

1p  26 Wat deed Somalia bij de directeur? (alinea 2) 
A Ze belde naar huis. 
B Ze praatte met hem. 
C Ze vroeg of ze naar huis mocht. 
 

1p  27 Wat vertelde Somalia over de TV zender CNN? (alinea 3) 
A Ze herhaalden telkens het moment dat het vliegtuig de toren in vloog. 
B Ze kwamen op school om reacties van leerlingen te filmen. 
C Ze zonden beelden uit waarop haar moeder te zien was. 
 

1p  28  Waarom was Somalia bang dat haar moeder niet uit het ingestorte gebouw kon 
ontsnappen? (alinea 3) 

 
3p  29 ‘finally mum came home’ (alinea 4) 

Beschrijf hoe Somalia’s moeder er aan toe was. 
 Schrijf drie dingen op. 

 
1p  30 Hoe reageerde de moeder van Somalia toen het vliegtuig tegen de eerste toren botste? 

(alinea 5) 
A Ze begon de trappen van de nooduitgang af te rennen. 
B Ze nam direct de lift naar beneden. 
C Ze waarschuwde haar naaste collega's. 
 

1p  31 Wat gebeurde er toen Somalia’s moeder eindelijk beneden was? (alinea 6) 
A Ze had niet meer de kracht om weg te rennen. 
B Ze rende zo snel mogelijk door de chaos. 
C Ze zag door de rook niet meer welke kant ze op moest rennen. 
 

2p  32  Zijn de onderstaande beweringen over Somalia’s moeder juist of onjuist? (alinea 7) 
 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in je uitwerkbijlage. 
1 Ze durft niet meer alleen de straat op. 
2 Ze praat de hele dag met haar dochters over wat er gebeurd is. 
3 Zij eet slecht. 
4 Ze krijgt hulp bij het verwerken van haar problemen. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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TEKST 12 
 

Cat-Chup 
1  While most cats are happy with a saucer of milk, 

Felix the cat loves nothing more than feasting 
on a bit of tomato ketchup! Gemma Downing, 
owner of the sauce-obsessed cat, discovered 
her cat’s preference for the red stuff while she 
was eating a bacon sandwich. She first thought 
Felix was begging for a piece of bacon. But 
when she let him have a piece, it was only the 
ketchup he wanted. He didn’t touch the bacon! 

 2 Now Felix is often on two legs licking up the 
remains of the sauce around the bottle neck. 
“He can’t get enough of it,” said 18-year-old Gemma. Felix now has a saucer of 
ketchup every night before he curls up! “When I get the bottle out from the 
cupboard he starts purring and rubbing my leg!” added Gemma. 
 

1p  33 Hoe kwam Gemma Downing erachter dat haar kat Felix van ketchup hield? (alinea 1) 
A Er viel een fles ketchup om en Felix likte alles op. 
B Felix likte altijd de restjes uit de doppen van de ketchupflessen. 
C Ze gaf Felix wat spek maar hij likte alleen de ketchup eraf. 
 

1p  34 Hoe eet Felix zijn ketchup nu? (alinea 2) 
A in combinatie met een schoteltje melk 
B over zijn schoteltje kattenvoer uit blik 
C zo uit de fles op een schoteltje 
 
 
 
TEKST 13 
 

1p  35 Waar klaagt Mark Cory over? 
In de schoolkantine 
A is er veel te weinig keus voor zo'n hoge prijs. 
B is het eten van slechte kwaliteit. 
C zijn alle etenswaren te snel uitverkocht. 
D zijn de prijzen te hoog voor jongeren. 
 

Dear f-mail, 
I think that our schools are charging too much for 
food in the canteens. It is horrible to charge such 
prices for students aged 11 to 17. For example a 
small portion of chips used to cost a reasonable 40p 

but every six months they have gone up 5p or 10p and they now 
cost 80p. Exactly double the price they were three years ago. Also 
pizza is now 80p for 4 square centimetres of pizza topping and the 
rest is crust. You need to see it to believe it! Anyway I wonder if 
other students have the same problem? 
Mark Cory, Essex
 

einde 400030-2-631o* 

Pagina: 517Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



400030-2-631u 
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 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE  IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als 
je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 3 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C 
 

 3 .................................................................................................................................................  
 

 4 A B C D 
 
TEKST 4 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C 
 

 7 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 

 8 .................................................................................................................................................  
 
TEKST 5 
 

 9 A B C 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C 
 

 12 .................................................................................................................................................  
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C 
 

 17 .................................................................................................................................................  
 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKST 6 
 

 18 A B C 
 

 19 A B C 
 

 20 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 
TEKSTEN 7 TOT EN MET 10 
 

 21 Ik ga naar ................................................................................................................................  
 

 22 .................................................................................................................................................  
 

 23 A B C 
 

 24 A B C 
 
TEKST 11 
 

 25 A B C 
 

 26 A B C 
 

 27 A B C 
 

 28 .................................................................................................................................................  
 

 29 1 ..............................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
3 ..............................................................................................................................................  
 

 30 A B C 
 

 31 A B C 
 

 32 Omcirkel juist of onjuist 
 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
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TEKST 12 
 

 33 A B C 
 

 34 A B C 
 
TEKST 13 
 

 35 A B C D 
 

 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

400030-2-631u* 
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300005-631o 

Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

donderdag 22 mei 
11.30 – 13.00 uur 

 ENGELS CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.
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TEKST 1 
 

1p  1 Wat wordt er in dit bericht gezegd over inbrekers? 
A Ze kregen een stroomstoot toen ze over een hek klommen. 
B Ze namen het beveiligingssysteem en een schuur compleet met inhoud mee. 
C Ze probeerden gestolen spullen te verkopen aan de eigenaar ervan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKST 2 
 

1p  2 Waarom was de vader van Alexandra zo woedend? 
A Een aap had zijn nieuwe auto beschadigd. 
B Hij reed bijna een aap dood. 
C Zijn kinderen lachten hem uit omdat hij schrok van een aap. 
 

 
 

Electric shock
A builder spent £800 on an 
electric fence to keep 
thieves out, only to have it 
stolen. Colin Auther, of 
Teignmouth, Devon, 
installed the fence after 
losing building material 
worth £5,000. The thieves 
switched the fence off and 
stole it, along with a 12ft 
shed and all its contents. 
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TEKST 3 
 

1p  3 Op het internet kon je je mening geven over het gebruik van mobiele telefoons. 
Hieronder zie je een aantal reacties. 

   Wie is het meest positief over zijn mobiele telefoon? 
A Ashley Howard 
B BlueCamel 
C NeuroMuse 
D Sky585 
 

$50 gift certificate* with select 
AT&T Wireless Services plans 
online.   *Click for details. 
 
 

Are cell phones cool?  
 
 
Ashley Howard  
3/8/01 5:13:09 PM 
Cell phones get on my nerves sometimes. Especially if people call too much. 
 
 
BlueCamel  
3/8/01 5:14:09 PM 
I don't have a cell phone because why would I want my parents to be able to get in touch 
with me all the time. 
 
 
NeuroMuse  
3/8/01 5:05:53 PM 
I guess a cell would be good in an emergency, but other than that they are SO annoying,  
I hate it when people are driving and talking at the same time…. I almost got in a wreck 
with someone that was doing that. 
 
 
Sky585  
3/8/01 12:46:11 PM 
There's no way I could live without my cellphone. I like the idea of being able to make a 
call any time you need to. 

RANDOM

POLL 
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TEKST 4 
 

1p  4 Waarom heeft het huis van Angela en Christian Hesketh een tijgerprint? 
A Een vriend had dat voor de grap gedaan toen ze op reis waren. 
B Ze deden mee aan een wedstrijd: "Wie heeft het origineelste huis?" 
C Ze hadden dat laten doen omdat ze gek zijn op wilde dieren. 
 
. 

Going  
wild! 
Newly-weds Angela and Christian 
Hesketh were in for a surprise when 
they returned from their 
honeymoon … their house had 
been painted in tiger stripes! It 
didn’t take them long to work out 
who the painting joker was because 
their good friend and best man at 
the wedding, Kevin Butler, is a 
painter and decorator! The couple 
didn’t know what to say when they 
first saw their striped house and 
didn’t find it funny after their long 
journey back from the Caribbean. 
But now they have got used to the 
animal-print art and have decided 
to keep the stripes! 
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TEKST 5 
 

1p  5 Je wilt gaan kamperen in Wales en kijkt in een boekje met campings. Je zoekt een 
camping die zo dicht mogelijk bij het strand ligt. 
Welke camping kies je? 
A Greenacres Holidaypark 
B Oxwich Camping Park 
C Meadow Farm Camp Site Park 
D Kilnpark Holiday Centre 
 

A       B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        D 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Peaceful country setting four miles from Saundersfoot with
the whole of Pembrokeshire easily accessible for your
enjoyment. Small, clean, safe and friendly, this immaculately
maintained park is run under the personal supervision of its
proprietors. Greenacres offers exceptionally high standards at
reasonable prices with luxurious twelve foot wide caravans,
fully equipped for your comfort. Pamper yourself with the
Greenacres experience. 
 

 

GREENACRES 
HOLIDAYPARK 

 0870 195382 MORFA BYCHAN

Open March 
to October 

Total no. of 
pitches: 45 

Rates per week (statics): 
Min: £100 – Max: £360 

 
 
 

Fax: 01792 860510  Email: oxwichpark@aol.com 
 

 
 

 
 

OXWICH 
CAMPING PARK 

 01792 860315 OXWICH 

Near to Tenby, 
Saundersfoot, Oakwood 
and Folly Farm to name 
but a few. Set in over 12 
acres it’s ideal for getting 
away from it all. Phone for 
a brochure. 

Open March 
to November

Total no. of 
pitches: 145 

Rates per night (tourers/tents): 
Min: £8 – Max: £12.50 

Rates per week (statics): 
Min: £90 – Max: £340 

 
 
 

Station Road, Manorbier, Pembrokeshire SA70 7SN 
Fax: 01442 871203  Email: www.british.holidays.co.uk 

 

 
 

 
 

 

KILNPARK HOLIDAY 
CENTRE 

Open March to
October 31 

Total no. of 
pitches: 151 

 0870 242567 TENBY 

Rates per night (tourers):  
Min: £10 – Max: £15 

Rates per week (statics):  
Min: £125 – Max: £475 

Kilnpark holiday centre is one of
Wales’ leading family-operated
parks, set in ten acres of rolling
parkland. The facilities are second
to none with licensed club with free
nightly entertainment, indoor
heated swimming pool, tennis
court, gym, sauna, sun beds. The
village of Manorbier is only 1½
miles with castle and sandy beach,
Tenby 4¼ miles. Touring pitches
with excellent shower facilities. To
receive a copy of our colour
brochure please write, ring or e-mail. 

 
 
 

Northcliffe, Tenby, Pembrokeshire. SA70 8AU 
Fax: 01834 843486   Contact: Arnold & Diana John 

 

 
 

 
 

MEADOW FARM 
CAMP SITE PARK 

 01834 844829 TENBY 

Small peaceful friendly 
family-run site, nearest 
site to beach and town 
approx five minutes walk. 
Panoramic views over 
bay, Caldey Island and 
Tenby. Early booking 
advisable. S.A.E. for 
brochure. 

Rates per night (tourers/tents): 
Min: £8 – Max: £10 

Open April to 
October 

Total no. of 
pitches: 28 

Pagina: 526Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



300005-631o 6 ga naar de volgende pagina 

TEKST 6 
 

 
 

3p  6  Geef van elk van de vijf onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is, 
volgens de tekst. 

   1  Meneer Wick wist niet dat zijn hond Gizmo in de tas zat. 
2  Meneer Wick had de hond gekocht voor £45 in Tenerife. 
3  Meneer Wick moest voor de rechtbank verschijnen. 
4  Meneer Wick moest een boete betalen. 
5  Er wordt een nieuw  baasje voor Gizmo gezocht. 
Omcirkel in je uitwerkboekje ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

 

 

The dog who showed up on an 
airport X-ray machine 

 
 

1 THE AIRPORT security officials at 
London Airport couldn’t believe their eyes 
when they looked at the monitor of their X-

ray machine. On the screen, crammed into a 
small piece of hand luggage, they clearly 
saw the outlines of a dog! 

2 The dog – who is the size of a big cat – 
was being smuggled out of Britain in a bag 
by Michael Wick from Germany. He had 
brought the animal, which he called Gizmo, 
into Britain when he came back from 
Tenerife. 

3 Mr Wick was imprisoned for a day and 
ordered to pay £45. He had to appear before 
the court in Crawley charged with illegally 
importing a dog. 

4 Gizmo who looked unharmed by his 
cramped journey, is being cared for at the 
British Airways animal holding centre at 
Gatwick. The officials are now trying to find 
a new home for him.

Gizmo: He was carried in hand luggage 
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TEKST 7 
 

1p  7 Waarvoor is de crème uit onderstaande advertentie bedoeld? 
A een droge huid 
B schaaf- en snijwonden 
C spierpijn 
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TEKST 8 
 

 

Can’t stop now – I’m on a roll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richard Rodriguez on one of the many high points of his continuing battle in Blackpool to hold on to his roller-

coaster-riding record 

 

 Richard Rodriguez, 39, from Miami is very 
tired but he keeps going. He has already broken 
the world record for riding a roller coaster, but 
he won’t get out of his carriage at Blackpool 
amusement park. At the same time Normand 
St Pierre is riding a roller coaster in Montreal, 
trying to break the world record too. “That roller 
coaster in Montreal is a killer,” says Rodriguez. 
 The wind blows away his words as the roller 
coaster car makes a dip. “I can’t say when I will 
stop. First I have to know what St Pierre is 
doing.” Mr Rodriguez’s supporters are keeping 
an eye on his rival via the Internet but there’s no 
sign that St Pierre is giving up. 
 The roller coaster marathon started in 
Blackpool on 18 June when Rodriguez, who has 
held the world record since 1994, began a non-
stop ride with only a five-minute break every 
hour. St Pierre started his record attempt in 
Montreal 48 hours later. 
 Rodriguez broke the world record last 
Wednesday, but he’s still on the ride which throws 
him 70ft into the air and then drops him to 
ground level, reaching speeds of 35 miles per hour. 

 He gets about five hours’ sleep per night in the 
carriage which has been specially changed for 
him. He can stretch his legs because the iron bar 
in the middle is removed and two side panels 
have been put in so his belongings won’t fall out. 
 There is plenty of foam-rubber and a piece of 
canvas to protect him during the night. He wears 
ear plugs to be sure he gets some sleep. In the 
morning he spends about an hour – all his five-
minute breaks put together – out of the carriage 
to take a hot shower and eat breakfast. He eats 
snacks and other meals on the ride. He reads 
newspapers between dips when his carriage is 
not going so fast. 
 “The weather hasn’t been too kind,” Rodriguez 
said, looking tired and worn out. “I haven’t been 
getting a lot of sleep because of the wind and 
rain.” He was afraid of roller coasters as a child 
but overcame the fear at the age of 16, when he 
made a ride in Coney Island. He set his first 
roller coaster record on that same day in 1977. 
 
 ‘The Independent’ 
 

 

1 

5

2 

10

3 15

20

4 

5 25

6 30

 

35

7 
 40

45

Pagina: 529Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



300005-631o 9 ga naar de volgende pagina 

TEKST 8 CAN’T STOP NOW – I’M ON A ROLL 
 

1p  8  Wat is de overeenkomst tussen Richard Rodriguez en Normand St Pierre volgens 
alinea 1? 

 
 

1p  9 Hoe blijft Richard Rodriguez op de hoogte van de prestaties van zijn concurrent St Pierre 
in Montreal volgens alinea 2? 
A Er is regelmatig telefonisch contact met St Pierre. 
B Hij volgt dagelijks de tv-beelden van het evenement. 
C Zijn fans houden via de computer bij hoe het met St Pierre gaat. 
 
 

1p  10 Op woensdag heeft Richard Rodriguez een nieuw wereldrecord gevestigd (regel 21). 
Waarom verlaat hij daarna de achtbaan nog steeds niet volgens alinea 2, 3 en 4? 
A Het record is nog niet officieel geldig. 
B Richard wil het oude record met ten minste 48 uur verbeteren. 
C St Pierre is nog bezig en kan het record van Richard dan weer verbeteren. 
 
 

2p  11 Het karretje waarin Richard zit, is speciaal aangepast voor hem. 
 Noem drie aanpassingen aan het karretje uit alinea 5 en 6. 

 
 

1p  12 Waarom draagt Richard Rodriguez oordopjes volgens alinea 6? 
A Om beter te kunnen slapen. 
B Om contact te houden met zijn begeleiders. 
C Om naar muziek te luisteren. 
 
 

1p  13 Welke bewering over Richard Rodriguez is juist volgens alinea 6? 
A Na elk uur neemt hij vijf minuten pauze om zijn benen te strekken. 
B Na ieder uur gebruikt hij vijf minuten om wat te eten en te drinken. 
C ’s Ochtends gaat hij een uur uit het karretje om zich te wassen en te eten. 
 
 

1p  14 Welk probleem had Richard Rodriguez tijdens zijn recordpoging volgens alinea 7? 
A De slechte weersomstandigheden. 
B Het vastlopen van zijn karretje. 
C Zijn angst om in slaap te vallen. 
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TEKST 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A head teacher has been accused of 
discrimination because he has refused 
to allow girl pupils to wear trousers. A 
group of fifth-formers was sent home for 
breaking the ‛skirts-only’ rule for girls at 
Cleeve School in Gloucestershire. 

2 One of the protesters, Kerrie George, 
15, said: “At this time of year the 
weather is freezing. Skirts don’t offer 
much protection. All we want is to be 
allowed black trousers during the winter 
months. We’re not against school 

uniforms, we just want to be treated the 
same as boys.” 

3 Mr Brian Gardiner, head of the 
school said: “If the girls want to stay 
warm they can wear tights. Skirts look 
better on girls. A lot of the girls who wear 
trousers do not look tidy. Trousers can 
be part of the uniform, but only for boys. 

4 Our uniform is quite clearly defined – 
I don’t think we would allow boys to wear 
skirts. If parents want their daughters to 
wear trousers they should send them 
elsewhere.” 

 ‘The Weekly Telegraph’ 
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TEKST 9 GIRLS SENT HOME FOR WEARING TROUSERS 
 

1p  15  Waarom stuurde de directeur van ‘Cleeve School’ een aantal meisjes naar huis, 
volgens alinea 1? 

 
 

1p  16 Waarom protesteerden de meisjes volgens Kerrie tegen de schoolregel over kleding, 
volgens alinea 2? 
A Ze vonden de kleur van hun schooluniform erg lelijk. 
B Ze wilden net als jongens worden behandeld. 
C Ze wilden zich kleden volgens de laatste mode. 
 
 

1p  17 Wat was de reactie van de directeur, meneer Gardiner, over het onderwerp meisjes en 
broeken in alinea 3? 
A Hij vond dat veel meisjes er met een broek niet netjes uitzien. 
B Hij wilde er wel over nadenken om het schooluniform te veranderen. 
C In de winter zouden de meisjes wel een broek mogen dragen. 
 
 

1p  18  Wat moeten de ouders van meisjes doen als ze het niet eens zijn met de regel over 
kleding op ‘Cleeve School’ volgens alinea 4? 

 
 
 
 
TEKST 10 
 

1p  19 Waarom kreeg de hond Bully geen bekeuring voor het bijten van een jongen? 
A Omdat Bully niet leek op de hond die beschreven was. 
B Omdat de jongen niet zeker wist of Bully de dader was. 
C Omdat de rechter niet kon geloven dat zo'n lieve hond iemand zou bijten. 
 
 Heroes

When Bully the Staffordshire bull 
terrier faced a fine for biting a boy, 

his owner Denis Robertson 
persuaded the judge at Carlisle 
Crown Court to break the rules 
and meet the dog face to face. 

Bully showed just what a softy he 
is by rolling over and wriggling. 

Aaaah. But the judge then spotted 
Bully was black and white, not 

brown and white as he read in his 
papers, and Bully was sent off.
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TEKST 11 
 
 

GIRL GOT EARRINGS STUCK UP HER NOSE 
By a correspondent 

 
1 A 14-year-old girl 

from Cambridge, 
Rebecca Avis, had to 
undergo an operation 
because the two 
earrings she was 
wearing as nose studs 
got stuck in her 
nostrils. The earrings, 
which looked like 
studs, were fixed by 
magnetic backs. 

2 Rebecca got into difficulties when 
she put one earring on each nostril to 
make it look as if she had a pierced 
nose. When she took them away, the 
backs inside her nostrils shot together 
because of the magnetic force and 
disappeared up her nose. 

3 First she went to the doctor but he 
couldn't do anything and then she was 
sent to a hospital in Cambridge. There

they also failed to 
remove the studs, so a 
short operation was 
carried out. After the 
operation Rebecca's 
mother Joanne Avis 
criticized her daughter 
for wasting hospital 
time. Joanne said: “I’m 
just angry as other 
operations may have 

been cancelled because of her”. 
4 Joanne, who runs a beauty salon 

that pierces ears, but not noses said: 
“It’s all Rebecca’s fault because there is 
a clear warning on the label”. The £ 3.50 
earrings, with a flower design, were 
bought from a shop in Cambridge. They 
are imported from the United States and 
carry a warning saying ‘for use in ears 
only’.

 
 
 

1p  20 Waarom moest Rebecca geopereerd worden volgens alinea 1 en 2?
A De achterstukjes van haar oorbellen waren in haar neus vast gaan zitten. 
B Tijdens het zetten van een piercing werd haar neus beschadigd. 
C Ze had zich verwond door zelf met een oorbel een gaatje in haar neus te maken. 
 
 

1p  21 Waarom was Rebecca’s moeder Joanne boos volgens alinea 3? 
A Ze vond dat de operatie erg onzorgvuldig was uitgevoerd door het ziekenhuis. 
B Ze vond dat het veel te lang had geduurd voordat iemand Rebecca had geholpen. 
C Ze vond het erg dat het ziekenhuis tijd had moeten verspillen aan Rebecca's operatie. 
 
 

1p  22 Waarom was Joanne zo boos op Rebecca volgens alinea 4? 
Ze was zo boos omdat 
A Rebecca oorbellen had gekocht van een slechte kwaliteit. 
B Rebecca zich niets van de waarschuwing op de verpakking had aangetrokken. 
C ze Rebecca al had gewaarschuwd dat neuspiercings gevaarlijk zijn. 
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TEKST 12 
 

1p  23 Je gaat naar de videotheek omdat je zin hebt in een spannende film. 
   Welke film kies je? 

A Stolen Hearts 
B Father Of The Bride Part 2 
C Virtuosity 
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TEKST 13 

 
‘Sugar’ 
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TEKST 13 MY BEST FRIEND SAVED ME FROM A BULLY 
 

1p  24 Wat wordt er in de inleiding en alinea 1 duidelijk over Lucy en Kashmir? 
A Ze waren al vriendinnen op de basisschool. 
B Ze werden dikke vriendinnen toen ze net in de brugklas zaten. 
C Ze werden vriendinnen nadat het pesten van Kashmir begon. 
 
 

1p  25 Waarom begon een meisje uit Kashmirs klas haar te pesten volgens alinea 2? 
A Kashmir had het meisje een keer uitgescholden. 
B Kashmir snapte eigenlijk niet waarom het meisje dat deed. 
C Kashmir zag er anders uit dan de andere meisjes. 
 
 

1p  26 Wat gebeurde er toen Kashmir het probleem had verteld aan een lerares volgens alinea 3? 
A De lerares deed er helemaal niets aan. 
B Het meisje begon Kashmir nog meer te pesten. 
C Het pesten werd een tijdje minder. 
 
 

1p  27  Wat is volgens Kashmir het ergste dat haar ooit is overkomen volgens alinea 4? 
 
 

1p  28 Wat heeft Lucy gedaan om het pesten te stoppen volgens alinea 5? 
A Ze heeft gedreigd de politie te bellen. 
B Ze heeft geprobeerd met het meisje te praten. 
C Ze heeft het meisje geslagen. 
 
 

1p  29 Bij wie vond Kashmir troost volgens alinea 6? 
A haar moeder 
B haar oma 
C Lucy 
 
 

1p  30 Waarom ziet Kashmir er nu niet meer tegenop om naar school te gaan volgens alinea 7? 
   Omdat het meisje dat haar pestte 

A uit haar buurt blijft. 
B van school is gestuurd. 
C zelf wordt gepest. 
 
 

2p  31  Waar kun je, volgens Kashmir, veel steun aan hebben als je wordt gepest, zie 
alinea 8? 
Schrijf twee dingen op. 
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TEKST 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  32  Geef van elk van de vier onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens bovenstaande tekst. 

1  Charlie duwde per ongeluk zijn zusje in het zwembad. 
2  Charlie wist dat zijn zusje niet kon zwemmen. 
3  Charlie duwde zijn zusje naar de kant. 
4  Moeder Alison sprong in het zwembad om te helpen. 
Omcirkel in je uitwerkboekje ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

LAD OF FIVE  
A POOL HERO 
BRAVE Charlie Armstrong has been
hailed a hero for saving his little sister
after she fell into the deep end of their
swimming-pool at home. 
 Quick-thinking Charlie, five, leapt into
action after hearing two-year-old Olivia
scream just before she went under. 
 He said: “I jumped in after her because
I know she can’t swim. I swam to her and
pushed her back above the water with my
knee and moved her to the side.” 
 He kept her head above the water until
mum Alison, 32, of Rayleigh, Essex,
rushed to pull them out. She said: “He
was so brave.” Dad Jim, 32, added:
“Words can’t express how proud of him
we are.” 
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TEKST 15 
 

1p  33 Wat wordt in het onderstaande bericht verteld over Lisa Hampstead? 
A Ze is piloot bij een team stuntvliegers. 
B Ze speelt de rol van een stuntvrouw in een film 
C Ze voert spectaculaire stunts uit in vliegshows. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKST 16 
 

1p  34  Hoe kwam het dat een tijger een Amerikaanse vrouw aanviel, volgens onderstaande 
tekst? 

 

Walking on air
Brave Lisa Hampstead is Britain’s youngest-ever 
professional wing walker. The 18-year-old girl 
regularly performs acrobatics at 1,000m above 
ground, while the plane to which she is attached 
whirls through loops, rolls and terrifying turns! Lisa 
is touring the UK this summer with the Utterly 
Butterly Barnstormers Display Team – so look out 
for her at an air show near you. Lisa says she 
enjoys her high-flying job so much that she now 
wants to become Britain’s youngest film 
stuntwoman.

Attacked 
by tiger 
 
 An American woman 
tourist had her hand 
nearly bitten off when she 
reached into a cage to 
stroke a circus tiger in the 
Greek port of Piraeus. 
 Police said Stacy Elliot, 
27, was taken to an 
Athens hospital where 
doctors were trying to 
save her hand. 
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TEKST 17 
 

1p  35 Wat gebeurde er volgens onderstaand bericht midden op de snelweg M65? 
A Automobilisten raapten geld op dat een motorrijder had verloren. 
B Een inbreker gooide zijn buit weg toen een agent op een motor hem achtervolgde. 
C Een overvaller die op de vlucht was voor de politie werd klemgereden door 

automobilisten. 
 
 
 
 
 

The road 
to fortune 

Drivers on the M65 motorway 
suddenly stopped their cars last 
week when it began raining £5, 
£10 and £20 notes! The money-
mad motorists then risked their 
lives by running up and down 
the motorway, in order to grab 
handfuls of cash. The money 
had blown out of a motorbike 
courier’s rucksack, as he was 
on his way to Blackburn in 
Lancashire. Police discovered 
drivers all over the three-lane 
motorway grabbing as many 
banknotes as they could. 
Amazingly, the officers managed 
to get back all the money, except 
for just one £10 note! 

                                                      einde einde 
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Naam kandidaat __________________________________  Kandidaatnummer _______________

VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
Beantwoord de open vragen in het Nederlands (tenzij anders is aangegeven). 
 
TEKSTEN 1 T/M 5 
 
1 A B C 
 
2 A B C 
 
3 A B C D 
 
4 A B C 
 
5 A B C D 
 
TEKST 6 THE DOG WHO SHOWED UP ON AN AIRPORT X-RAY MACHINE 
 
Omcirkel juist of onjuist 
 
6 1 juist  onjuist 
 
 2 juist  onjuist 
 
 3 juist  onjuist 
 
 4 juist  onjuist 
 
 5 juist  onjuist 
 
 
TEKST 7 
 
7 A B C  
 
TEKST 8 CAN'T STOP NOW – I'M ON A ROLL 
 
 
8 ………………………………………………………………………………………………………….... 
 
9 A B C 
 
10 A B C 
 
 
11 aanpassing 1…………………………………………………………………………………………… 
 
 aanpassing 2…………………………………………………………………………………………… 
 
 aanpassing 3…………………………………………………………………………………………… 

A B C D  A B C D  X B XA B C D  Xof of 
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12 A B C 
 
13 A B C 
 
14 A B C 
 
TEKST 9 GIRLS SENT HOME FOR WEARING TROUSERS 
 
 
15 ………………………………………………………………………………………………………….... 
 
16 A B C 
 
17 A B C 
 
 
18 Ze moeten………………………………………………………………………………………………. 
 
TEKST 10 
 
19 A B C 
 
TEKST 11 GIRL GOT EARRINGS STUCK UP HER NOSE 
 
20 A B C 
 
21 A B C 
 
22 A B C 
 
TEKST 12 
 
23 A B C 
 
TEKST 13 MY BEST FRIEND SAVED ME FROM A BULLY 
 
24 A B C 
 
25 A B C 
 
26 A B C 
 
 
27 Het ergste was. ……………………………………………………………………………………….. 
 
28 A B C 
 
29 A B C 
 
30 A B C 
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31 1………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 2………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TEKSTEN 14 T/M 17 
 
Omcirkel juist of onjuist 
 
32 1 juist onjuist 
 
 2 juist  onjuist 
 
 3 juist  onjuist 
 
 4 juist  onjuist 
 
33 A B C 
 
 
34 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
35 A B C 
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