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Examen VMBO-BB

2018
tijdvak 1
vrijdag 25 mei
13.30 - 15.00 uur

Spaans CSE BB

Bij dit examen horen een bijlage en 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.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

Wanneer is de chocoladecake het lekkerst om te eten volgens dit recept?
A een dag na het bakken
B wanneer hij nog warm is
C zodra hij helemaal is afgekoeld

Tekst 2
1p

2

Lees alinea 1.
Het meisje op wie je verliefd bent, houdt net als jij van hardlopen.
 Welke tip wordt er gegeven om met haar in contact te komen?

1p

3

Lees alinea 2.
Hoe kun je in een sportschool in contact komen met het meisje op wie je
verliefd bent?
A door een opmerking te maken over haar afgetrainde lichaam
B door haar te vragen of ze hulp nodig heeft bij een moeilijke oefening
C door haar te vragen of ze je kan uitleggen hoe een toestel werkt

Tekst 3
1p

4

1p

5

Lees de inleiding.
 Waarom heeft Queralt een glimlach “van oor tot oor”?
Welke informatie staat er in alinea 1?
Als het slecht weer is, traint Queralt binnen.
De dagindeling van Queralt is altijd hetzelfde.
Queralt is twee uur per dag vrij van training.
Queralt traint vaak samen met andere sporters.

A
B
C
D
1p

6

Lees alinea 2.
Wat zegt Queralt over snowboarden onder zware weersomstandigheden?
Onder zware weersomstandigheden
A is haar gewicht in haar voordeel.
B moet ze haar tactiek aanpassen.
C snowboardt ze het liefst.
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1p

7

Lees alinea 3.
Wat zegt Queralt over de professionele snowboardvoorzieningen in
Spanje?
A Die waren er ooit wel maar die zijn er tegenwoordig niet meer.
B Die worden ook veel gebruikt door buitenlandse snowboarders.
C Die worden wel gebruikt maar ze worden slecht onderhouden.

1p

8

Wat vertelt Queralt in alinea 4?
A dat ze blij is dat haar verblijf in het buitenland er bijna op zit
B dat ze eigenlijk liever in de Verenigde Staten woont dan in Zwitserland
C dat ze vaker naar Spanje zou willen gaan dan ze nu doet

1p

9

Lees alinea 5.
Wat zegt Queralt over vrouwen in de sportwereld?
A dat ze het geweldig vindt dat vrouwen tegenwoordig zo succesvol zijn
in de sportwereld
B dat ze het jammer vindt dat er nog steeds weinig vrouwen aan
topsport doen
C dat ze verwacht dat er steeds meer vrouwen een hoog niveau
bereiken in de sportwereld

Tekst 4
3p

10

Volgens de tekst is het karakter van mensen te herkennen aan de manier
waarop ze in het water springen.
 Welke karaktertrek wordt onder welk kopje beschreven?
Schrijf achter ieder kopje de letter van de juiste karaktertrek (a tot en
met f).
Let op: Je houdt één karaktertrek over!
a
b
c
d
e
f

energiek
geduldig
onzeker
perfectionistisch
sportief
zelfverzekerd

Tekst 5
1p

11

Waarvoor gebruikte men vroeger het kleine voorzakje van een
spijkerbroek?
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Tekst 6
1p

12

Lees alinea 1.
Wat wordt er gezegd over Afrikaanse leeuwen?
A dat de leeuwen een steeds kleiner gebied krijgen om in te leven
B dat de leeuwen hebben geleerd in de buurt van mensen te leven
C dat de leeuwen zich hebben aangepast aan het leven in de woestijn

1p

13

Lees alinea 2.
Welke informatie over de Verenigde Staten staat er in deze alinea?
De Verenigde Staten
A hebben sinds kort de invoer van leeuwen verboden.
B proberen de leeuw op de lijst met bedreigde diersoorten te krijgen.
C willen geen geld meer uitgeven aan de bescherming van leeuwen.

Tekst 7
1p

14

Welke informatie staat er in de inleiding?
A Sofía gaat binnenkort voor het eerst naar Londen.
B Sofía is de beste receptioniste ter wereld.
C Sofía spreekt vier moderne vreemde talen.

1p

15

Lees alinea 1.
Wat deed Sofía’s vader voor haar toen zij klaar was met haar opleiding?
A Hij hielp haar bij het opstellen van haar curriculum.
B Hij reed haar naar de hotels in Madrid om haar curriculum af te geven.
C Hij stelde haar aan veel mensen voor die in hotels in Madrid werken.

1p

16

Met welke zin kun je alinea 2 samenvatten?
A Sofía vindt haar droombaan in Engeland.
B Sofía werkt keihard in Engeland voor weinig geld.
C Sofía zoekt werk in Engeland om Engels te leren.

1p

17

Lees alinea 3.
Waarom gaat Sofía terug naar Spanje?
A omdat ze een geweldig aanbod heeft gekregen in Spanje
B omdat ze haar familie en haar vertrouwde Spaanse omgeving mist
C omdat ze liever in een kleiner hotel in Spanje wil werken

1p

18

Lees alinea 4.
Waarover wordt in deze alinea geschreven?
A over de beroemdheden die regelmatig in hotel Villamagna verblijven
B over het hotel Villamagna en wat dit hotel zoal te bieden heeft
C over Sofía’s werkzaamheden als personeelslid van hotel Villamagna
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1p

19

1p

20

Lees alinea 5.
Welke informatie staat in deze alinea over de wedstrijd waaraan Sofía
meedoet?
A Het hotel Villamagna organiseert deze wedstrijd voor de eerste keer.
B Het is een jaarlijkse wedstrijd voor Spaanse receptionisten.
C Receptionisten laten in rollenspellen zien hoe ze hun werk doen.
Welke eigenschap van Sofía wordt duidelijk in alinea 6?
Ze is avontuurlijk.
Ze is bescheiden.
Ze is opschepperig.

A
B
C

Tekst 8
1p

21

Lees de inleiding.
 Wat is het doel van het spel Neko Atsume dat je met een app kunt
spelen?

2p

22

Lees alinea 1.
 Geef van elk van de volgende beweringen over Neko Atsume aan of
deze bewering wel of niet overeenkomt met de informatie in deze
alinea.
1 Het is de bedoeling dat je voor de katten eten en speeltjes neerzet.
2 Je opent af en toe de app om te checken welke katten er zijn.
3 Met elk bord eten krijgen de katten ook iets meer ruimte om te spelen.

1p

23

Lees alinea 2.
Wat kun je doen met grijze vissen?
A als voer gebruiken voor de katten
B eten en ruimte kopen voor de katten
C inruilen voor gouden vissen

1p

24

Welke informatie staat er in alinea 3?
Alleen de katten die beroemde personen verbeelden, mag je extra te
eten geven.
B Het is de bedoeling dat er uiteindelijk evenveel gewone als speciale
katten in het spel zijn.
C Je ontvangt een cadeautje van de katten als ze blij zijn met jouw
verzorging.
A
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Tekst 9
1p

25

Welke informatie staat er in alinea 1?
A De huidige methodes om tatoeages te verwijderen zijn minder slecht
voor je huid dan de methodes van vroeger.
B De meeste mensen die een tatoeage laten zetten, laten die nooit meer
verwijderen.
C Er loopt al vijf jaar een onderzoek naar de effecten van het gebruik
van lasertechnologie op de huid.

1p

26

Wat beschrijft alinea 2?
A waar je aan kunt zien dat een tatoeage goed gelukt is
B waarvan het afhangt hoeveel laserbehandelingen je nodig hebt
C wat je moet klaarzetten om een tatoeage te verwijderen

2p

27

Lees alinea 3.
 Welke twee maatregelen moet je nemen om blijvende littekens op je
huid te voorkomen na een laserbehandeling?

Tekst 10
1p

28

Je bent op vakantie in de provincie Valencia en je wilt een uitstapje
maken. Je leest het weerbericht voor vrijdag, zaterdag en zondag.
Op welke dag heb je de meeste kans op droog weer?
A op vrijdag
B op zaterdag
C op zondag

Tekst 11
1p

29

Wat zien de toeschouwers bij een optreden van de beatboxer Power Beat
als hij begint te zingen?
Ze zien een oudere vrouw die
A boos wordt op Power Beat omdat haar hond schrikt van het lawaai.
B op de muziek van Power Beat vrolijk begint te dansen.
C opkomt om samen met Power Beat een nummer te zingen.
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Tekst 12
1p

30

Waarom krijgt de buschauffeur twee nachten in een hotel aangeboden?
A omdat hij bij zijn passagiers altijd reclame maakt voor het hotel
B omdat hij op Facebook foto’s van het hotel heeft gezet
C omdat hij uit de bus is gestapt om een oudere dame te helpen

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 13
1p

31

Jouw oma verzamelt zeepjes. Je zoekt een origineel cadeau voor haar
verjaardag.
 Biedt Corazón Verde een workshop die past bij haar hobby?
Zo ja, schrijf de naam van de workshop op in het Spaans.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Tekst 14
1p

32

Je wilt deelnemen aan een danswedstrijd in San Juan, Puerto Rico.
 Hoe kun je je hiervoor inschrijven?

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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Bijlage VMBO-BB

2018
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Tekstboekje
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Tekst 1

Bizcocho de chocolate
Puedes hacer un sabroso bizcocho de
chocolate para sorprender a tus
familiares y amigos.
Es muy fácil de hacer:
 Calentar 200 gramos de chocolate
negro en un cazo.
 Cuando el chocolate esté fundido1),
añadir 150 gramos de mantequilla,
luego 3 huevos, 125 gramos de harina y 125 de azúcar.
 Después de mezclar todo, introducirlo en un molde y ponerlo en el
horno durante una hora a 150 grados. Lo importante es que lo de
dentro se quede un poco blando.
Lo mejor es comer este bizcocho un día después de hacerlo.
adaptado de: Mía, 2012
noot 1 fundido = gesmolten
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Tekst 2

Deporte y amor

¿Eres deportista y buscas una táctica para ligar1) con una
chica? Aquí te damos dos opciones:
(1) Está muy de moda el running o salir a correr. ¿Sabes dónde corre la
chica que te gusta? Le preguntas si puedes correr con ella. Seguro que te
da un “sí” por respuesta.
(2) Otra posibilidad es ir al gimnasio. A todos nos gusta estar en forma y
por eso pasamos horas y horas en el gym. ¿Qué mejor lugar para ligar a
una chica que te gusta? Empiezas por un aparato difícil y de repente no
sabes cómo funciona. Entonces le preguntas a ella si sabe cómo
funciona. Seguro que le gusta mucho enseñarte todo del aparato.
adaptado de: www.superpop.es, agosto de 2013
noot 1 ligar = flirten, versieren
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Tekst 3

Queralt Castellet, subcampeona de snowboard

La española Queralt Castellet, de 25 años, ya ha participado
tres veces en los Juegos Olímpicos. En los juegos de Socchi de
2014 en Rusia era una de las favoritas, pero se quedó sin
medalla. Este año ha participado en los campeonatos
mundiales de snowboard en Austria y es la primera española
que ha ganado una medalla de plata en estos campeonatos.
Por eso contesta a unas preguntas de la revista 20Minutos con
una sonrisa de oreja a oreja.
(1) ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Cómo son los entrenamientos?
No tengo una rutina diaria como otros deportistas. Dependemos de
muchos otros factores, por ejemplo las condiciones meteorológicas. A
veces hace un día increíble y puedo entrenar todo el día fuera. Tengo que
aprovecharlo, porque quizás al día siguiente solo tengo dos horas para
poder entrenar. Cuando hace mal tiempo no entreno en la nieve. Voy al
gimnasio para hacer ejercicios de estiramiento1).
(2) ¿Cómo te sientes antes de salir a competir?
Depende. Si me encuentro a gusto, disfruto mucho de la competición.
Cuando las condiciones meteorológicas son difíciles, hay que hacer
estrategia y no siempre es divertido. No me lo paso bien cuando hay
viento fuerte. El viento me lleva, ¡peso solo 53 kilos!
(3) ¿Hay instalaciones profesionales en España, por ejemplo los
pipes, para practicar el snowboard?
No, no hay pipes, los han hecho alguna vez pero no los han mantenido.
En este momento no hay posibilidades para practicar el snowboard
profesional, solo si puedes viajar. Es importante tener instalaciones
profesionales en España. También necesitamos más reconocimiento y
publicidad: la gente tiene que conocer mejor nuestro deporte.
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(4) No vives en España, ¿qué echas de menos2)?
Exactamente eso, vivir en España. Y sobre todo echo de menos estar en
casa con la familia, tenerla cerca. Antes entrenaba y vivía en Estados
Unidos, ahora vivo en Suiza y son solo dos horas de vuelo. Normalmente
puedo pasar dos semanas en España antes y después de la temporada
de las competiciones, y alguna visita breve. Pero no voy tanto como me
gustaría.
(5) ¿Qué pasa en este momento con las mujeres y el deporte?
¡Pues que somos increíbles! Ha habido una explosión de éxitos en los
últimos años. Hay muchas mujeres que hacen deporte a alto nivel. Eso es
importante.
adaptado de: www.20minutos.es, 21-01-2015
noot 1 los ejercicios de estiramiento = de rek- en strekoefeningen
noot 2 echar de menos = missen
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Tekst 4

Estilos de meterse en el agua y su significado

¿Has pensado alguna vez cómo te metes en el agua? De
cabeza, de bomba, poquito a poco… Todos los movimientos de
nuestro cuerpo transmiten información sobre nuestro carácter.
Al entrar en el agua, cada chica o chico tiene su propio estilo y
¡todos significan algo!
De cabeza
Estilo y significado: ¿te tiras de cabeza y con el máximo estilo posible?
Está claro que eres una persona muy cuidadosa y organizada. Trabajas
mucho en tu look, te encanta organizar actividades para tus amigos,
tienes tu habitación ordenada… ¡Haces de todo y siempre perfecto!

Poquito a poco
Estilo y significado: ¿te tomas tu tiempo? Primero te mojas las manos,
luego los pies y finalmente el resto del cuerpo… Tu personalidad es la de
una persona tranquila y muy paciente. Te encanta observar a los amigos
y tienes mucha imaginación.

Bomba
Estilo y significado: cuando ves el agua ¿te sube la adrenalina y te
entran ganas de hacer locuras? ¡Aquí tenemos a la persona bomba! Eres
bromista1), te gustan las fiestas y tienes energía de sobras. Tus amigos
se divierten mucho contigo.

Variable
Estilo y significado: ¿no tienes un estilo en concreto de meterte en el
agua? Eso significa que eres una persona muy segura de ti misma.
Tienes las ideas muy claras y eres una persona súper independiente y
decidida.
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El acróbata
Estilo y significado: ¿te gusta tirarte de espaldas o haciendo
volteretas2)? ¿Te gusta hacer competiciones con tus amigos para ver
quién llega más lejos? Entonces eres el deportista del grupo. Eres una
persona competitiva, muy sociable y habladora. Te encantan las
situaciones de riesgo y las aventuras.
adaptado de: Super Pop – nº 64
noot 1 bromista = dol op grappen
noot 2 la voltereta = de buiteling
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Tekst 5

¿Para qué sirve el bolsillo?

Apenas tiene 5 centímetros de ancho y aparece en la mayoría de los
pantalones vaqueros. Pero, ¿qué utilidad tiene el bolsillo pequeño? Todo
el mundo alguna vez se ha preguntado eso.
La respuesta es tan curiosa como sencilla y tiene su origen en 1873 en
los Estados Unidos. En aquel año, el sastre1) Jacob Davis y el empresario
Levi Strauss inventaron los vaqueros. Los pantalones tenían que ser
prácticos: por eso tenían 5 bolsillos, entre ellos, el pequeñito. En aquellos
tiempos los hombres tenían relojes de bolsillo y necesitaban un lugar para
meterlos.
A principios del siglo XX, el reloj de bolsillo fue sustituido por el reloj de
pulsera que todavía usamos hoy en día, pero se ha mantenido el bolsillo
en los pantalones. En la actualidad, algunas personas lo usan para
guardar el encendedor2).
adaptado de: www.elcorreo.com, 26-01-2016
noot 1 el sastre = de kleermaker
noot 2 el encendedor = de aansteker
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Tekst 6

¡Salvemos a los leones africanos!
En unos años estos animales pueden desaparecer si no hacemos nada.

(1) Antes, los leones africanos estaban distribuidos por todo el continente
africano. Ahora solo se encuentran en el sur del desierto del Sahara y en
algunas partes del África oriental y meridional, porque con el tiempo los
seres humanos ocuparon su territorio.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hace
30 años la población de leones en África era de 75.800 ejemplares,
cantidad que se ha reducido un 30%, y la situación puede empeorar si no
hacemos nada.
(2) Todos los gobiernos pueden hacer algo para ayudar a salvarlos. Por
ejemplo, los Estados Unidos intentan poner este magnífico animal en la
lista de especies amenazadas y así protegerlos. Si tienen éxito, el
gobierno de los Estados Unidos puede prohibir la importación de leones y
también puede cuidar mejor a los leones que ya viven en los Estados
Unidos. Además el gobierno puede ayudar a crear conciencia y recaudar1)
dinero para la protección de los leones.
adaptado de: www.muyinteresante.com, 04-11-2014
noot 1 recaudar = inzamelen
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Tekst 7

SOFÍA BARROSO
Sofía Barroso nació en Vallecas, un barrio de
Madrid. Estudió Turismo. Sabe inglés y alemán.
Trabajó unos años en Londres. Es una mujer
elegante sin ser afectada, es directa, humilde y
cálida. Es la mejor recepcionista de todo el
mundo. ¿De dónde viene su éxito? Te lo
contamos enseguida.
(1) Después de terminar los estudios, su padre, que es
taxista, la llevó en su taxi por Madrid. Sofía entregaba su
currículum1) con sus datos personales en todos los
hoteles de Madrid. Su padre le dijo que sobre todo el hotel Villamagna era
muy bueno: por el sitio y por el personal. Pero este hotel no la llamó.
(2) Para buscar trabajo Sofía se va a Inglaterra sin hablar mucho inglés.
Encuentra empleo en un hotel y trabaja todas las horas del mundo por un
sueldo mínimo de 200 libras2) a la semana. El trabajo dura tres semanas
y el dueño solo le paga una semana.
(3) Va a trabajar en otro hotel, el Cumberland, un hotel de más de mil
habitaciones. Sigue cursos de inglés y poco a poco empieza a trabajar en
la recepción. Cada año Sofía ahorra y guarda días de vacaciones para
volver a Madrid. En Inglaterra piensa siempre en su país y finalmente
hace las maletas para volver a España. Le atraen demasiado la familia,
los suyos y Madrid.
(4) Después de tres meses en Madrid recibe una llamada, ahora sí, del
Hotel Villamagna. Sofía entra en el ‘champions’ de los hoteles de la
capital, un lugar donde todo huele muy bien, donde sirven los mejores
aperitivos salados del mundo, y donde se casan unos novios que piden
que se corte3) la calle para grabar un videoclip. ¡En este hotel todo es
posible!
(5) El jefe de recepción del Villamagna propone a Sofía para el concurso
de Mejor Recepcionista del Mundo. Participan 300 candidatos de todo el
mundo. Sofía tiene que contestar a varias preguntas y después actuar y
reaccionar adecuadamente en unas situaciones simuladas de su trabajo:
un cliente enfadado, vender habitaciones, rebatir una crítica... ¡Y gana!
Siguen entrevistas y fotos.
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(6) “Mi mayor premio es cuando un cliente me dice ‘Gracias’”, explica
Sofía en una entrevista. A la chica de Vallecas le ofrecen destinos como
Dubái, Berlín, París… ¿Y qué dice? “Yo me quedo en Madrid con los
míos”.
adaptado de: www.lasprovincias.es, 29-01-2016
noot 1 el currículum = het overzicht van je persoonlijke gegevens, opleidingen, werkervaring,
enzovoorts
noot 2 la libra = de pond (Engelse munteenheid)
noot 3 cortar = hier: afsluiten
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Tekst 8

Neko Atsume es una aplicación japonesa con la que puedes
coleccionar gatos de una manera divertida. Es un juego fácil y
corto. Ahora puedes usar la aplicación también en inglés y la
cantidad de usuarios ha aumentado.
(1) ¿Cómo se juega?
Es muy simple. Debes tener los platos llenos de comida y comprar
juguetes para los gatos y cerrar el app. Cada cierto tiempo entras
al app para ver qué gatos están en tu patio y pones más comida cuando
sea necesario. Al principio, solo tienes un plato de comida y poco espacio
para poner los juguetes. Con el tiempo, puedes comprar más espacio
para poder tener más gatos.
(2) ¿Cómo compras?
Los gatos dejan dos colores de peces: oro y gris. Los grises son los más
comunes. Puedes cambiar 500 peces grises por 10 de oro o comprar
peces de oro con dinero. Con los peces de oro puedes agrandar tu patio,
comprar algunas comidas o juguetes y remodelar el patio si no te gusta.
(3) Si pones más juguetes y mejor comida, vienen más gatos. Incluso
vienen gatos especiales. Estos gatos especiales son caricaturas de
personas famosas o actores de películas o series. Si los gatos están
contentos con la comida y los juguetes, te dejan un regalo como
agradecimiento.
adaptado de: www.n-punto.com, 19-03-2016
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Tekst 9

Borrar tatuajes con láser

(1) Según los expertos, cinco de cada seis personas que se hacen un
tatuaje se arrepienten y deciden quitárselo cinco años después. Antes,
los tatuajes se eliminaban con métodos muy agresivos, pero ahora la
tecnología láser permite eliminarlos de forma eficiente y sin dañar la piel.
(2) En general, para borrar un tatuaje totalmente, son necesarias un
mínimo de seis sesiones de 30 minutos de duración. Pero el total de
sesiones depende del tamaño del dibujo, de la cantidad de tinta utilizada,
del color y de la profundidad de los pigmentos en la piel.
(3) Eliminar un tatuaje mediante láser no deja ningún tipo de marca en la
piel, si se aplican las cremas reparadoras y, para cuando hace mucho sol,
se utilizan las cremas protectoras de sol que aconseja el especialista.
adaptado de: www.elperiodico.com, 16-01-2015
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Tekst 10

NUBES Y CLAROS CON TEMPERATURAS
SUAVES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA
El fin de semana se presenta con una variación constante de
nubes y claros, con posibilidad de alguna tormenta por el
interior y temperaturas suaves para esta época del año.
El viernes hay nubes con posibilidad de lluvia. Las temperaturas siguen
en los mismos valores que en los días anteriores, unos 23 °C, con
mínimas alrededor de los 12 °C.
El sábado el cielo está prácticamente despejado en la provincia de
Valencia, con tan solo algunas nubes que aparecen principalmente por la
tarde. Las temperaturas siguen en valores muy agradables, unos 23 °C,
con mínimas bastante bajas alrededor de los 12 °C.
El domingo el tiempo se presenta algo más inestable, con cielos más
nubosos a partir de mediodía y con la posibilidad de tormentas y lluvias
sobre todo por la tarde. Las temperaturas serán frescas y el ambiente
será húmedo en la zona de la costa.
adaptado de: www.lasprovincias.es, 22-05-15
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Tekst 11

El beatboxer Power Beat y una abuela

En una plaza mayor, el beatboxer Power Beat, micrófono en mano, se
prepara para actuar en plena calle para un gran grupo de personas que
mira con curiosidad. Comienza a cantar, pero rápidamente la gente ya no
le mira.
Una anciana, que iba paseando a su perro, se planta delante del músico y
comienza a bailar. Al ritmo del beatbox –que consiste en hacer sonidos
musicales utilizando boca, labios y voz–, la mujer comienza a moverse y
se muestra tan entusiasmada que suelta la correa del animal, hace
muchos movimientos con los brazos, se pone de rodillas…
Alguien grabó la escena en vídeo y en tres días el vídeo supera el millón
y medio de reproducciones en YouTube. Además cuenta con numerosos
comentarios positivos sobre la actitud jovial de la mujer.
adaptado de: www.gonzoo.com, 22-05-2015
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Tekst 12

CORDONES SUELTOS

En las redes sociales se puede leer ahora lo que ha hecho un conductor
de autobús. Ese conductor ha parado su autobús y se ha bajado para
ayudar a una anciana. Al salir del autobús la mujer casi cayó1) porque los
cordones de sus zapatos estaban sueltos2). El conductor la ayudó.
Una de las pasajeras, una joven estudiante que viajaba también en este
autobús, hizo una foto de este bonito momento. Después compartió la
imagen en Facebook. “Quiero felicitar a uno de los conductores del
autobús de la línea 17 por su ayuda” escribió la autora de la foto.
La foto ha emocionado al público y han llegado muchas felicitaciones al
conductor del autobús para darle las gracias. Y una cadena de hoteles le
ha ofrecido una estancia de dos noches gratis.
adaptado de: www.que.es, 22-01-2016
noot 1 caerse = vallen
noot 2 suelto = hier: los
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 13

TALLERES DE CORAZÓN VERDE
¿Quieres cultivar tu Corazón Verde? Te ofrecemos una amplia variedad
de talleres, para aprender a ser más ecológico y feliz con pequeños
detalles que te acercan más a la naturaleza.

HUERTOS
 TALLER DE HUERTO URBANO PARA PRINCIPIANTES
Si quieres tener un huerto en casa 100% ecológico y no sabes por dónde
empezar, este es el taller perfecto para ti. Aprendes los conceptos
básicos y te enseñamos los trucos y consejos que te ayudan a tener un
huerto urbano espectacular.
 TALLER DE HUERTO URBANO AVANZADO
Si haces el taller para principiantes, este taller es el
complemento perfecto. Te enseñamos cómo combatir
las plagas y a utilizar bien el espacio de cultivo.
Además aprendes a hacer tu propio compost.

MEDICINA Y BELLEZA
 TALLER DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES
El mundo de las plantas aromáticas y medicinales es apasionante, y
nosotros te ayudamos a tener tu propio jardín medicinal en casa. Te
enseñamos cómo cultivar estas plantas y cómo reproducirlas para llenar
tu cocina de sus aromas.


TALLER DE ELABORACIÓN DE
JABONES CASEROS Y
ARTESANALES
Seguro que has oído que antes el jabón se
hacía en casa. En este taller te introducimos
en el mundo de los aceites esenciales, y te
enseñamos cómo utilizarlos para hacer tu
propio jabón casero.
adaptado de: www.elbalconverde.com, 22-01-2016
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Tekst 14

Concurso de baile
Festival de la juventud 2016
San Juan, Puerto Rico
Domingo 25 de septiembre
11:30 h
(participantes 10:30 h)
¡¡Trofeo y regalo sorpresa para los tres mejores!!
Categorías:
Salsa
Merengue
Hip Hop
Contemporáneo
Jazz Fusión
Clásico
 Grupos de 2-20 personas de 4-18 años de edad
 Duración de 2-4 minutos
 Jurado profesional que valorará técnica, coordinación
grupal, actitud e interpretación y vestuario
 Inscripción gratuita a través del correo:
inscripción.cjf@gmail.com
Para más información y dudas: Teléfono 622552504 (Lorena)

adaptado de: podemosfuenlabrada.info/circulo/festival-dela-juventud-2014
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Uitwerkbijlage VMBO-BB

2018
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B
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D
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X
X
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B

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

Kandidaatnummer ____________
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Tekst 8
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Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.
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Tekst 14
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2018
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1

T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2

T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk
of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

BB-0081-a-18-1-c

3

lees verder ►►►

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.

Pagina: 34

NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1
1

A

Tekst 2
2

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
(aan haar) vragen of je met haar mee mag (hard)lopen

3

C

Tekst 3
4

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
omdat ze (als eerste Spaanse) een (zilveren) medaille heeft gewonnen (bij
de wereldkampioenschappen snowboarden)

5

A

6

B

7

A

8

C

9

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 4
10

maximumscore 3
De cabeza
d
Poquito a poco
b
Bomba
a
Variable
f
El acróbata
e
indien
indien
indien
indien

vijf goed
vier goed
drie goed
twee of minder goed

3
2
1
0

Tekst 5
11

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op:
voor (het opbergen van) een (zak)horloge

Tekst 6
12

A

13

B

Tekst 7
14

B

15

B

16

B

17

B

18

B

19

C

20

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8
21

maximumscore 1
katten verzamelen/sparen

22

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 niet
indien drie goed
indien twee goed
indien één of geen goed

23

C

24

C

2
1
0

Tekst 9
25

A

26

B

27

maximumscore 2
• (herstellende) crème(s) smeren
• zonnebrandcrème(s) smeren (als de zon schijnt)

1
1

Tekst 10
28

B

Tekst 11
29

B

Tekst 12
30

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 13
31

maximumscore 1
taller de elaboración de jabones caseros y artesanales

Tekst 14
32

maximumscore 1
door een e-mail te sturen / door te mailen (naar inscripción.cjf@gmail.com)

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 1 juni. Meteen aansluitend op deze datum start Cito
met de analyse van de examens.
Ook na 1 juni kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector.
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de
externe corrector.
tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

adaptado de: Mía, 2012

tekst 2

adaptado de: www.superpop.es, agosto de 2013

tekst 3

adaptado de: www.20minutos.es, 21-01-2015

tekst 4

adaptado de: Super Pop – nº 64

tekst 5

adaptado de: www.elcorreo.com, 26-01-2016

tekst 6

adaptado de: www.muyinteresante.com, 04-11-2014

tekst 7

adaptado de: www.lasprovincias.es, 29-01-2016

tekst 8

adaptado de: www.n-punto.com, 19-03-2016

tekst 9

adaptado de: www.elperiodico.com, 16-01-2015

tekst 10

adaptado de: www.lasprovincias.es, 22-05-15

tekst 11

adaptado de: www.gonzoo.com, 22-05-2015

tekst 12

adaptado de: www.que.es, 22-01-2016

tekst 13

adaptado de: www.elbalconverde.com, 22-01-2016

tekst 14

adaptado de: podemosfuenlabrada.info/circulo/festival-de-la-juventud-2014
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Examen VMBO-BB

2017
tijdvak 1
woensdag 24 mei
13.30 - 15.00 uur

Spaans CSE BB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 32 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 37 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1

Lees de reclametekst.
Welk voordeel biedt Kymco bij aankoop van een scooter?
A De scooter is een jaar lang gratis verzekerd.
B De scooter krijgt een gratis onderhoudsbeurt.
C De scooter wordt geleverd met een gratis accessoire naar keuze.

Tekst 2
1p

2

Wat schrijft Elsa Casas aan de redactie van het Cubaanse tijdschrift
Somos Jóvenes?
A Elsa bedankt de redactie, maar wil haar abonnement beëindigen.
B Elsa feliciteert de redactie met het jubileum van het tijdschrift.
C Elsa vraagt de redactie hoe zij abonnee van het tijdschrift kan worden.

Tekst 3
1p

3

Welke informatie staat er in alinea 1?
A Fran Perea heeft Antonio Banderas in Malaga leren kennen.
B Fran Perea is een beroemde artiest uit Malaga.
C Veel buitenlandse artiesten komen graag in Malaga.

1p

4

Welk beroep heeft Fran Perea niet volgens de regels 7-11 (“Fran … Los
Serrano.”)?
A filmregisseur
B televisieacteur
C toneelspeler

1p

5

Wat staat er in alinea 2 over de muziek van Fran Perea?
Een aantal van zijn liedjes is gebruikt in een Spaanse televisieserie.
Zijn album Punto y aparte levert hem een gouden plaat op.
Zijn lied Uno más uno son siete stond lange tijd op nummer één van
de hitlijsten.

A
B
C
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1p

6

1p

7

Lees alinea 3.
Wat is jammer (“Es una lástima”, regels 20-21)?
A Fran is alleen bekend in Spaanssprekende landen.
B Fran kan niet alle landen bezoeken waar hij fans heeft.
C Spaanse tv-series zijn niet in het buitenland te zien.
Wat staat er in alinea 4 over Fran?
Fran is begonnen aan zijn meest succesvolle tournee ooit.
Fran is druk bezig met zowel muziek als film en toneel.
Fran werkt hard aan het opnemen van een nieuwe cd.

A
B
C
2p

8

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze bewering
wel of niet overeenkomt met de informatie in alinea 5.
1 Fran vindt het leuk om met het vliegtuig te reizen.
2 In zijn werk stelt Fran hoge eisen aan zichzelf.
3 Fran brengt zijn vrije tijd graag door met zijn familie.

Tekst 4
1p

9

Lees de inleiding.
Wat denken veel honden- en kattenbezitters?
Ze denken dat
A een gezonde hond of kat een droge en warme neus heeft.
B het normaal is dat hun huisdier af en toe een vochtige neus heeft.
C ze aan de neus van hun huisdier kunnen voelen of het dier ziek is.

1p

10

Wat is, volgens alinea 2, van invloed op de lichaamstemperatuur van je
kat?
A de dikte van de vacht
B de hoeveelheid dagelijkse beweging
C de temperatuur in zijn omgeving

1p

11

Welk advies wordt in alinea 3 gegeven?
A Koop een speciale thermometer om de temperatuur van je kat te
meten.
B Laat je kat van jongs af wennen aan een thermometer.
C Vraag hulp als je voor het eerst de temperatuur van je kat opneemt.

1p

12

Wat moet je doen als de temperatuur van je kat 39,5 °C of hoger is?
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2p

13

In alinea 4 staat een aantal punten opgesomd waaruit je zou kunnen
afleiden dat je kat ziek is.
 Geef van elk van de volgende punten aan of dit wel of niet wordt
genoemd.
1 Je kat eet en drinkt niet.
2 Je kat wil niet bij je op schoot.
3 Je kat verstopt zich.
4 Je kat heeft een moeizame ademhaling.

Tekst 5
1p

14

Lees het recept voor aardappelen met pikante tomatensaus.
Wat doe je uiteindelijk met deze tomatensaus?
A Bij het opdienen geef je deze apart bij de aardappelen.
B Tijdens het bakken voeg je deze toe aan de aardappelen.
C Voor het opdienen vul je de aardappelen hiermee.

Tekst 6
2p

15

Javier weet nog niet welke kleding hij zal aandoen voor zijn eerste date.
 Welke twee kleuren kan hij beter niet dragen volgens de tekst?

Tekst 7
2p

16

Lees de inleiding.
 Geef van elk van de volgende punten aan of deze informatie over
Hiba Abouk wel of niet wordt gegeven in de inleiding.
1 haar geboorteplaats
2 het land van herkomst van haar ouders
3 haar opleiding
4 haar rol in een tv-serie

1p

17

Lees alinea 1.
 Waarom past de rol van Fátima zo goed bij Hiba?
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1p

18

Lees alinea 2.
Welke van de volgende beweringen is/zijn waar?
1 Hiba is erg blij dat ze mee mag spelen in een serie die gaat over de
botsing tussen culturen.
2 Hiba vindt het best lastig om de rol te spelen van een sterke Arabische
vrouw tussen twee culturen.
A alleen bewering 1
B alleen bewering 2
C beweringen 1 en 2

1p

19

Lees alinea 3.
Waarom is Hiba naar Tunesië gegaan?
A om beter Arabisch te leren spreken en schrijven
B om op reis te gaan met haar Tunesische familie
C om zich voor te bereiden op haar rol in El Príncipe.

1p

20

Welke informatie staat er in alinea 4?
A Hiba is voor sommige moslimmeisjes een rolmodel.
B Hiba vindt het leuk om met de roddelpers te praten.
C Hiba vindt het vervelend als mensen haar op straat aanspreken.

1p

21

Wat vertelt Hiba in alinea 5?
A Haar ouders hebben haar altijd gesteund in haar keuze.
B Ze heeft een tijdje geen contact gehad met haar ouders.
C Ze heeft moeten vechten om te bereiken wat ze wilde.

1p

22

Lees alinea 6.
Waarom zou Hiba in Frankrijk willen werken?
A Ze voelt zich thuis in de Franse cultuur.
B Ze wil de Franse taal beter leren spreken.
C Ze wil graag werken met Franse filmmakers.

Tekst 8
1p

23

Welke informatie staat er in de inleiding?
A Er zijn in Latijns-Amerika verrassende toeristische bestemmingen.
B Ieder land in Latijns-Amerika heeft zijn eigen tradities.
C Veel feesten in Latijns-Amerika hebben een religieuze oorsprong.

1p

24

Lees alinea 1.
Waarom is de kersttijd in Caracas tegenwoordig anders dan vroeger?
Tegenwoordig
A mogen straatmuzikanten dag en nacht kerstmuziek spelen.
B worden er overal in het centrum grote kerstmarkten gehouden.
C zijn er straten waarin op een speelse manier kerst gevierd kan
worden.
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1p

25

Lees alinea 2.
Wat wordt er gezegd over de mieren uit Santander?
De mieren uit Santander
A beschouwt men al eeuwenlang als een lekkernij.
B worden alleen bij bijzondere gelegenheden gegeten.
C worden sinds enige tijd met uitsterven bedreigd.

Tekst 9
1p

26

Lees alinea 1.
Wat wordt er gezegd over hotelkamers?
A De inrichting van hotelkamers lijkt overal ter wereld op elkaar.
B Hotelkamers in China en Australië zijn vaak mooi ingericht.
C Huiselijk ingerichte hotelkamers zijn tegenwoordig populair.

1p

27

Lees alinea 2.
Welke service biedt de organisatie “La Casa de mis Primos”?
Deze organisatie
A bemiddelt bij huizenruil tussen New Yorkers en mensen uit andere
delen van de wereld.
B biedt toeristen de mogelijkheid in woningen van New Yorkers te
slapen.
C zoekt geschikte mensen die in New York op andermans huis willen
passen.

2p

28

Lees alinea 3.
Via het Spaanse bedrijf Alterkeys kun je een huis huren van particulieren.
 Welke twee extra mogelijkheden biedt dit bedrijf? Schrijf deze op.

Tekst 10
1p

29

Vul de volgende zin aan:
Om het wandelen te stimuleren heeft de gemeente Valladolid
A een lokale wandelorganisatie opgericht.
B lokale afstanden aangegeven in kilocalorieën.
C van het centrum van de stad een voetgangersgebied gemaakt.
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Tekst 11
1p

30

Wat deed de man met de ambulance die hij gestolen had?
A Hij raasde ermee door de stad met de zwaailichten aan.
B Hij reed ermee naar een schuilplaats net buiten Málaga.
C Hij veroorzaakte er een ernstig verkeersongeluk mee.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 12
1p

31

Je wilt je koffer inpakken om op reis te gaan.
 Staat er in de tekst ook een tip hoe je het beste kleding kunt
meenemen die veel plaats inneemt?
Zo ja, schrijf de naam van het kopje op.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Tekst 13
1p

32

Je wilt op zaterdag om half drie ’s middags lunchen bij Buffets Reina.
 Is dat mogelijk?
Zo ja, schrijf op wat de lunch kost.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

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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Bijlage VMBO-BB

2017
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Tekstboekje
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Tekst 1

AHORA, DISFRUTAR DE UNA KYMCO ES MAS FÁCIL QUE NUNCA.
Kymco trabaja para una mejor movilidad para todos. No solo te ofrecemos
scooters, motos y quads de altas prestaciones y máxima fiabilidad,
también te proponemos fórmulas que hacen más fácil comprar una moto.
Fórmulas como las KYMCO Easy Days: llévate cualquier motocicleta de
la gama KYMCO con seguro incluido*.
Oferta válida solo hasta el 31 de julio.

ENCUENTRA TU CONCESIONARIO KYMCO MÁS CERCANO EN
WWW.KYMCO.ES

* Seguro incluido por un año, válido para todos los modelos.
Compañía aseguradora: Allianz
adaptado de: El Periódico, 2013
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Tekst 2

Carta a la redacción
PREGUNTA
¡Hola a todo el colectivo de Somos Jóvenes!
Somos Jóvenes es una revista muy instructiva, dinámica y que nunca se
pasa de moda. Les quiero felicitar por el buen trabajo que hacen y por el
interesante contenido de la revista. Ahora quiero preguntarles cómo
puedo suscribirme a su revista. Vivo en La Habana y muchas veces
cuando voy a comprar un número en Correos, ya no quedan. No sé
adónde tengo que ir para suscribirme y recibir la revista en casa.
Elsa Casas, Calle del Obispo 12, La Habana Vieja, Cuba

RESPUESTA
Querida Elsa:
Solamente debes ir a la Oficina Comercial de Correos de Cuba en tu
municipio, y allí puedes formalizar el contrato.
Redacción de Somos Jóvenes
adaptado de: Somos Jóvenes, febrero de 2014

BB-0081-a-17-1-b

3 / 14

lees verder ►►►

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.

Pagina: 50

Tekst 3

Fran Perea tiene talento para todo

5

10

15

20

25

30

(1) Cada día está más claro que Málaga es el
lugar de origen de grandes y guapos artistas de
éxito internacional. Antonio Banderas es uno de
ellos. Otro joven con talento de Málaga que
desde hace unos años muestra su fama es Fran
Perea. ¡Vamos a conocerlo!
(2) Fran Perea es compositor, cantante y
actor de películas, series y teatro. Empieza con
la música y el teatro, pero salta a la fama como
actor en la serie de televisión española
Los Serrano. Además, su canción Uno más uno
son siete, es la cabecera1) de la serie. En
algunos capítulos de esta serie se oyen también otras canciones de Fran.
Es fantástico para su carrera de cantante: alcanza el número uno en las
listas de ventas, con cuatro discos de platino y uno de oro. Luego sale su
álbum Punto y aparte, que nos vuelve locos a todos. Es música súper
romántica.
(3) Fran tiene muchos fans, también en países como México, Finlandia y
Serbia. Allí lo siguen a través de las redes sociales y de su página web.
Pero no tiene tiempo para hacer promoción en todos estos países. Es una
lástima porque sobre todo le encanta poder ir al norte de Europa. Sus
fans extranjeros quieren verlo en persona, porque allí también se ve en la
tele la serie Los Serrano.
(4) Unos años después de actuar en la serie, Fran sorprende con papeles
importantes en el cine y en obras de teatro. También presenta un nuevo
CD que tiene mucho éxito. Sus seguidores lo reciben con los brazos
abiertos cuando hace una gira musical por teatros y salas de conciertos.
(5) No sabemos mucho de su vida privada. ¡Qué pena! Es una persona
muy discreta. Pero sí sabemos que no le gusta mucho viajar en avión y a
veces los pilotos le dejan entrar en la cabina del piloto porque allí se
siente más seguro. Se dice que es muy apasionado y que vive la vida con
mucha intensidad. Trabajar mucho no le importa: es muy exigente
consigo mismo. Pero también se relaja y su lugar ideal para hacerlo es
Málaga, junto a su familia.
adaptado de: Popstar, mayo de 2013

noot 1 la cabecera = de titelsong
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Tekst 4

La nariz del gato
(1) Muchos dueños de gatos y perros piensan que el animal está enfermo
si su nariz está seca y caliente. Pero no es cierto. Por muchas razones la
humedad y la temperatura de la nariz de la mascota pueden variar y no
tienen nada que ver con su salud.
Cambios de temperatura
(2) La temperatura del cuerpo del
animal depende del lugar donde se
encuentra. Por ejemplo, tu gato puede
tener una temperatura más alta de lo
normal después de estar un rato al sol
o cerca de un radiador.
Entonces, ¿cómo sabes si tu gato
tiene fiebre?
(3) Muy fácil: con un termómetro. Si piensas que tu gato está enfermo, la
única manera de saberlo es medirle la temperatura. Si es la primera vez
que lo haces, tu gato puede reaccionar bruscamente. Por eso lo mejor es
acostumbrarlo desde pequeño al termómetro.
La temperatura normal de un gato está entre los 38 °C y 39 °C. Así que
con 39,5 °C ya hablamos de fiebre y el gato está enfermo. En ese caso,
la única solución es ir al veterinario porque la fiebre puede ser un síntoma
de infección.
Otros síntomas de enfermedad
(4) También podemos observar algunos síntomas de enfermedad que no
tienen relación con su temperatura. Cada cambio en su actitud debe
llamar nuestra atención. Por ejemplo, si el gato no quiere ni comer ni
beber, si duerme todo el día o si se esconde en un rincón oscuro.
Además, puede estar enfermo si tiene el pelo feo y sin brillo o si respira
con dificultad.
adaptado de: www.elmundodelgato.com, 03-01-2014
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Tekst 5

Receta: Patatas picantes

Ingredientes:
 ½ kilo de patatas
 aceite de oliva
 una guindilla1)
 un poco de pimentón2) picante
 un tomate grande
 sal
Preparación:
1 Pelamos y cortamos el tomate en trocitos. Lo freímos en una sartén
con un poco de aceite de oliva y una guindilla en trocitos. Lo retiramos
del fuego y añadimos el pimentón picante. Luego lo removemos todo
con una cuchara de madera y lo guardamos en la sartén. Dejamos
enfriar la salsa.
2 Pelamos las patatas y las cortamos en forma cuadrada y hacemos un
agujero por uno de los lados. Con mucho aceite muy caliente las
freímos. Tienen que estar doradas. Las quitamos del aceite y
añadimos sal al gusto.
3 Lo último que tenemos que hacer es acompañar nuestras patatas con
la salsa picante: la echamos justo por donde hemos hecho el agujero.
Así, cuando se toma un trocito, se nota el sabor de la salsa dentro de
la patata.
adaptado de: El Periódico, 2013
noot 1 la guindilla = het pittige pepertje
noot 2 el pimentón = de paprikapoeder
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Tekst 6

¿Qué hacen los colores en tu vida?
El amarillo representa la capacidad de pensar bien y tener ideas claras.
Consejo: piensa en flores grandes y amarillas durante los estudios o un
examen.
El azul ayuda a tener mayor claridad en las ideas.
Consejo: cuando estudias la asignatura que te da muchos problemas, el
color azul te ayuda a concentrarte mejor.
El naranja quita las emociones negativas y nos hace sentir más
seguros.
Consejo: añade algo de color naranja a tu ropa.
El rojo da confianza a uno mismo y una actitud positiva en la vida.
Consejo: usa ropa roja si estás con tu chico o chica, pero mejor no
llevarla cuando tu relación todavía no sea segura.
El rosa relaja y nos hace sentir protegidos y acompañados.
Consejo: usa el color en tu cuarto. Te ayuda a relajarte.
El verde nos hace relajar y da paz interior.
Consejo: mejor no llevar demasiada ropa verde en tu primera cita.

adaptado de: Popstar, mayo de 2013
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Tekst 7
Hiba Abouk, una actriz tunecina de Madrid

Hiba Abouk nace en Madrid en 1986 pero su familia es de Túnez.
Tiene el papel principal de Fátima en la telenovela de gran éxito El
Príncipe. Nos contesta a algunas preguntas.
(1) Con tus orígenes, el papel de Fátima parece hecho para ti, ¿verdad?
Totalmente. Está casi escrito para mí. Cuando leí el guion1) de El Príncipe,
descubrí que la descripción física de Fátima es igual a la mía: una morena de
ojos verdes. Actuar en la serie es una oportunidad maravillosa.
(2) ¿Piensas que el personaje de Fátima marca un hito2) en tu carrera?
¡Claro! Es el papel que toda mi vida he soñado con interpretar. Siempre he
querido hacer una serie sobre el choque entre culturas. Y también me gusta
mucho interpretar a una mujer árabe fuerte, que respeta sus tradiciones y
también es moderna.
(3) Al principio de la serie, las miradas que cruzas con uno de los actores
en la serie son muy fuertes. ¿Cómo lo haces?
Cuando llevas un velo3) que te cubre la cara, la expresión con la mirada es
fundamental y hay que desarrollarla muy bien. En general no llevo velo. Para
hacer este trabajo he viajado a Túnez para ver a mi familia y visitar un país
musulmán. Así he podido ver cómo se comportan las mujeres que llevan velo.
Las mujeres que lo llevan tienen un lenguaje visual increíble. Eso es algo que
quiero dar a mi personaje.
(4) El Príncipe tiene más de cinco millones de telespectadores. ¿Cómo es
tu vida ahora que eres popular?
La gente te saluda, te dice cosas bonitas, te pide fotos. A veces hay chicas
musulmanas que me dicen que están contentas de tener a una actriz árabe en
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España que muestra sus orígenes. Todo eso está bien. Pero con los paparazzi
me pongo nerviosa.
(5) ¿Tu familia está de acuerdo con tu decisión de ser actriz?
La verdad es que no les gusta nada. Salí de casa a los 18 años precisamente
por eso. He luchado por el futuro que yo quería, igual que hace Fátima en la
serie.
(6) ¿Cómo ves el futuro?
Me gustaría trabajar en Francia, porque hablo francés perfectamente,
y porque he estudiado en un instituto francés. Me siento cómoda en la cultura
francesa y, además, me encantan el cine y el teatro de ese país.
adaptado de: www.elperiódico.es, 06-05-2014
noot 1 el guion = het script
noot 2 el hito = de mijlpaal
noot 3 el velo = de sluier
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Tekst 8

Costumbres típicas de Latinoamérica
En Latinoamérica hay muchas costumbres típicas y se celebran
muchas fiestas. Cada país tiene su propia cultura, sus tradiciones,
su música característica, su folklore único. Algunas costumbres son
bastante sorprendentes. Aquí te damos dos ejemplos.
(1) Navidad en Caracas, Venezuela
En Caracas, capital de Venezuela, en la época
navideña, se celebran las “patinatas” en las
calles de la ciudad. El ayuntamiento cierra
muchas calles al tráfico y así los niños y adultos
pueden disfrutar de sus patines1), patinetes2) y
monopatines3). En las calles hay bandas de
música y se cantan canciones de Navidad.
Incluso hay gente que va a la misa de
Navidad… en patines. Antes, los habitantes de
Caracas ya salían a la calle para celebrar la
Navidad con música, luces y comidas típicas. Y
ahora también sobre ruedas.
(2) Banquete exótico en Santander, Colombia
En la provincia de Santander, en el norte de
Colombia, viven unas hormigas especiales.
Estas hormigas forman probablemente el plato
más exótico de la cocina colombiana. La
costumbre de comer estos insectos ya existe
desde hace más de 500 años. Los indios de
aquella época las tomaban como alimento.
También pensaban que estas hormigas
aumentaban la energía sexual. Actualmente,
los colombianos dicen que las hormigas de
Santander son deliciosas para comer.
¡Un orgullo para los habitantes de la zona!
adaptado de: www.ehowenespañol.com, 2014
noot 1 el patín = de rolschaats
noot 2 el patinete = de step
noot 3 el monopatín = het skateboard
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Tekst 9

‘Duerme en mi casa’
por Raquel Mulas
Si tu próximo destino es Nueva York o una ciudad de Europa,
reserva tu habitación en una casa particular. Es la forma más cool de
viajar.
(1) A todos nos ha pasado, llegamos a la habitación de un hotel y
decimos: “Es igual estar en China o en Australia, todas las habitaciones
son iguales. Los mismos muebles, la misma decoración...”. No hay ningún
detalle como en casa de un familiar.
(2) Por eso, Blanca y Javier, dos madrileños que viven en Nueva York,
alquilan su apartamento cuando están fuera de la ciudad y han montado
La Casa de mis Primos (www.lacasademisprimos.com). Su objetivo es
ofrecer casas de particulares a turistas que no quieren dormir en un hotel.
Este tipo de turistas prefiere disfrutar de su estancia como un auténtico
newyorker. Actualmente, La Casa de mis Primos ofrece alojamiento en
más de 25 apartamentos de Manhattan. Son casas con estilo, cómodas y
llenas de detalles de sus propietarios. A ellos les gusta recibir gente en su
casa mientras están de viaje. Desde 165 euros por noche, tienes un
apartamento para dos personas.
(3) Otra iniciativa similar, Alterkeys (www.alterkeys.com), creada por tres
emprendedores españoles, te ofrece la posibilidad de reservar una
estancia en casas de particulares en más de 5.000 ciudades de Europa.
Lo interesante es que puedes alquilar toda la casa o solo una habitación.
Además, el propietario puede ser tu guía.
adaptado de: Mía, no. 1428
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Tekst 10

Valladolid cuenta calorías
“Plaza Mayor a 94 kcal.”, anuncia un
cartel en el centro histórico de
Valladolid. Una manera original de
indicar en calorías y no en kilómetros las
distancias entre los puntos turísticos. Ha
sido una idea del ayuntamiento para
combatir el sedentarismo1) y unirse al
Walking is Good. Es el primer
movimiento mundial que anima a andar y
que señaliza las distancias en
kilocalorías. Valladolid es la primera ciudad del mundo en colocar estas
señales.
adaptado de: Mía, no. 1428
noot 1 el sedentarismo = het leiden van een zittend leven

Tekst 11

Robo de una ambulancia
En la ciudad de Málaga, la Policía
Nacional ha detenido a un hombre de
43 años porque había robado una
ambulancia con cuatro enfermos.
Había dicho a los enfermos que era un
agente secreto y que estaba allí en
misión secreta. Circuló a toda
velocidad durante unos minutos con
las luces de emergencia activadas y
con los enfermos dentro de la
ambulancia. El hombre no tenía permiso de conducir. Por suerte, les
ordenó a sus pasajeros ponerse el cinturón de seguridad.
adaptado de: Europapress, 22-05-2014
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 12

Cuatro trucos para hacer la maleta perfecta
Si vas de viaje no es necesario llevar tres maletas si sabes planificar y
usar bien el espacio de la maleta.
Aquí tienes cuatro trucos para hacer la maleta perfecta.

¿Cuánto llevas?
Haz una lista de las cosas que quieres llevar
para no olvidar nada. Y si has olvidado algo,
casi siempre puedes comprarlo en otro lugar.

¿Qué planes tienes?
¿Qué quieres hacer en el lugar de destino?
¿Hay cenas formales durante el viaje? Es
importante saberlo para hacer bien la maleta.

Abrigos y trajes
Si quieres llevar ropa que ocupa mucho espacio en la maleta, ¿por qué
no llevarla puesta durante el viaje?

¿Maleta o mochila?
¿Qué maleta usar? Maletas blandas para los viajes cortos y duras para
los largos. Mejor aún, si es posible, una mochila de dos compartimentos
para ordenar bien lo que llevas: una parte para la ropa sucia, la otra para
la que está limpia.
adaptado de: www.mundo-geo.es, diciembre de 2013
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Tekst 13

BUFFETS REINA
Disfrute de su almuerzo en un local tranquilo
Con una variedad de platos, ensaladas y excelentes postres

“Reina Victoria”
de lunes a jueves

19,95 euros

“Mediterráneo”
viernes 16,50 euros
1ª bebida incluida
Atención: de 13.30 a 15.30 horas / solo en días laborables

Reservas: 96 3110237, o en el Restaurante
adaptado de: folleto de Buffets Reina, 2013
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Uitwerkbijlage VMBO-BB

2017
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2017

tijdvak 1

Spaans CSE BB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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4
5

De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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9

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden
geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 37 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1
1

A

Tekst 2
2

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3
3

B

4

A

5

A

6

B

7

B

8

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

Tekst 4
9

C

10

C

11

B

12

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
naar de dierenarts/dokter gaan

13

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5
14

C

Tekst 6
15

maximumscore 2
• rood
• groen

1
1

Tekst 7
16

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 niet
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

2
1
0

17

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op een van de volgende:
− Hiba lijkt (qua uiterlijk) op Fátima.
− Hiba heeft net als Fátima een getinte huid en groene ogen.
− Hiba heeft dezelfde achtergrond als Fátima.

18

A

19

C

20

A

21

C

22

A

Tekst 8
23

B
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Vraag

Antwoord

24

C

25

A

Scores

Tekst 9
26

A

27

B

28

maximumscore 2
Een juist antwoord komt neer op:
• Je kunt ook een kamer huren (in plaats van een heel huis)
• De eigenaar van het huis kan als gids optreden

1
1

Tekst 10
29

B

Tekst 11
30

A

Tekst 12
31

maximumscore 1
Abrigos y trajes

Tekst 13
32

maximumscore 1
nee
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5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de
groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector.
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de
externe corrector.
tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

adaptado de: El Periódico, 2013

tekst 2

adaptado de: Somos Jóvenes, febrero de 2014

tekst 3

adaptado de: Popstar, mayo de 2013

tekst 4

adaptado de: www.elmundodelgato.com, 03-01-2014

tekst 5

adaptado de: El Periódico, 2013

tekst 6

adaptado de: Popstar, mayo de 2013

tekst 7

adaptado de: www.elperiódico.es, 06-05-2014

tekst 8

adaptado de: www.ehowenespañol.com, 2014

tekst 9

adaptado de: Mía, n . 1428

tekst 10

adaptado de: Mía, n . 1428

tekst 11

adaptado de: Europapress, 22-5-2014

tekst 12

adaptado de: www.mundo-geo.es, diciembre de 2013

tekst 13

adaptado de: folleto de Buffets Reina, 2013
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Examen VMBO-BB

2013
tijdvak 1
donderdag 16 mei
13.30 - 15.00 uur

Spaans 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 met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten
op.

Tekst 1
1p

1

Wat is er gebeurd op 13 november 2011?
Toen is Catalina geboren.
Toen is Catalina gedoopt.
Toen kreeg Catalina een zusje.

A
B
C

Mi bautismo se celebra el día
13 de noviembre de 2011
en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
a las 16.30 h. de la tarde.
Paraguay 3901, Palermo
Después de la ceremonia, te espero
en el Salón de Fiestas “Bantu” a las 18.00 h.
Armenia 1450, Palermo

Te espero…
Catalina
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Tekst 2
1p

2

Waarvoor worden in deze tekst drie redenen gegeven?
A om gezonder te eten
B om meer aan sport te gaan doen
C om te stoppen met roken

Tres razones para…
SALUD
Muchas enfermedades están relacionadas
directamente con el hábito de fumar. La
nicotina crea adicción y dependencia física
y psíquica. Tiene un muy mal efecto en los
pulmones.
ECONOMÍA
Fumar es una actividad que cuesta mucho
dinero y, a largo plazo, es una importante
carga para tu economía. Aunque el
consumo diario puede parecer escaso,
tienes que calcular lo que te cuesta en un
año. ¡Entonces decide!
RIESGOS
Este mal hábito plantea riesgos colaterales
que tienes que tomar en cuenta. El uso del
cigarrillo en casa o en un bosque puede
causar incendios. Fumar mientras se
conduce un coche o motocicleta es un
factor importante de riesgo de accidentes
de tráfico. Además, el cigarrillo encendido
puede producir pequeñas quemaduras en
la ropa, en objetos en casa, a uno mismo o
a otras personas.

BB-0081-a-13-1-o

3 / 18

lees verder ►►►

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.

Pagina: 77

Tekst 3

Entrevista a Carlos Baute
cantautor famoso
1

El cantautor venezolano
Carlos Baute ha publicado su
séptimo álbum ‘De mi puño y
letra’. Este disco nos muestra el
lado más pop del cantante con
temas de amor y falta de amor,
problemas sociales y políticos y
experiencias personales. El
disco se compone de 11
canciones. Baute crea y arregla
todos sus discos desde que
empezó en el mundo de la
música con tan sólo 13 años.

2

¿Qué le parece la Red?
Internet es la bomba. Es la
manera más fácil de llegar a los
jóvenes. Hoy en día no están
enfrente de la televisión,
prefieren el ordenador. Ya he
utilizado la Red para dar a
conocer mi música a través de
MySpace. Los fans han creado
muchas páginas Web dedicadas
a mí: mi música, mis giras,
vídeos y fotos. Todo lo saben de
mí y me siento muy agradecido
por este gran apoyo de mi
público. Hacen un trabajo
fantástico. No son pagados por
mí, el salario que les doy es mi
música, mis conciertos y mi
cariño.

3

¿Puede contarnos algo
sobre sus giras?
Cuando estoy de gira me gusta
actuar en teatros pequeños con
un público máximo de unas
trescientas personas. Me
encantan estos sitios. Los fans
son como una pareja: tienes que
darle cariño a la gente. Una
plaza de toros es maravillosa,
pero no tiene nada que ver con
los sitios cerrados con poca
gente. Allí es donde siento el
roce1), allí es donde está esa
magia y donde crece. Eso es lo
que más me gusta.
de: www.revistayou.es

noot 1 el roce = het contact
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1p

3

Lees alinea 1.
Wat wordt gezegd over het nieuwe album van zanger Carlos Baute?
A Het is een album dat hij al op 13-jarige leeftijd maakte.
B Het is zijn elfde album.
C Het is zijn zevende album.

2p

4

Lees alinea 1.
 Schrijf drie thema’s op die voorkomen in de liedjes van Carlos.

1p

5

Lees alinea 2.
Carlos vindt het internet geweldig. Waarvoor gebruikt hij het?
A Om filmpjes van zijn optredens op YouTube te zetten.
B Om zijn fans te bereiken met zijn muziek.
C Om zijn weblog bij te houden.

1p

6

Wat zegt Carlos in alinea 2 over zijn fans?
A Dat ze zich heel actief voor hem inzetten op internet.
B Dat ze soms erg veeleisend zijn.
C Dat ze tijdens concerten al zijn liedjes meezingen.

1p

7

Lees alinea 3.
Waarom treedt Carlos het liefst op in kleine zalen?
A Daar kan hij zich beter concentreren op zijn teksten.
B Daar klinkt volgens hem zijn muziek het best.
C Daar voelt hij het meeste contact met zijn publiek.

1p

8

Wat zegt Carlos in alinea 3 over “una pareja”?
A Hij is op zoek naar een nieuwe liefde.
B Hij vergelijkt zijn publiek met een geliefde.
C Hij zoekt een nieuwe zakenpartner.
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Tekst 4
1p

9

Wat wordt in deze tekst verteld over vissen en katten?
A Ze hebben een gunstige invloed op mensen.
B Ze hebben meer verzorging nodig dan gedacht.
C Ze leren kinderen zorgzaam te zijn.

Peces
Se ha demostrado que los peces estimulan la
imaginación de niños pequeños. Los niños
olvidan sus miedos y sus inseguridades, y
pueden expresar mejor sus deseos cuando
miran los movimientos de los peces en el
agua.
Para adultos también sirve observar los peces:
baja el ritmo del corazón y así reduce el
estrés.

Gatos
Los gatos son animales tranquilos en casa, que salen y
entran solos. Especialmente para mayores es fácil tener
un gato: no es necesario sacarle a la calle a pasear. Los
gatos ayudan a sentirte mejor, porque forman
compañía para toda la familia. Además, cuando un
adulto acaricia a un gato, baja la tensión arterial. O sea,
la compañía de este animal puede ser muy buena para
la salud.

de: Mía
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Tekst 5

FESTIVAL VALLADOLID MÚSICA LATINA EL 30 DE MAYO
Precio entrada: 20 € (gastos de distribución incluidos)
Entradas a la venta
 en tiendas El Corte Inglés, teléfono 902 400 222 y www.elcorteingles.es;
 en la taquilla de Caja Duero en Valladolid (C/Santiago, 28)
 en la taquilla del Estadio José Zorrilla.

*** Venta de entradas ***

Jueves 28 y viernes 29 de mayo
El Corte Inglés
todo el día
www.elcorteingles.es 902 400 222

Caja Duero
tiendas El Corte
Inglés

Taquilla C/Santiago, 28
Hasta el viernes a las
19:30 h

Sábado 30 de mayo
Estadio José
Zorrilla

El Corte Inglés
de 13.00 a 17.00
www.elcorteingles.es

902 400 222

tiendas El Corte
Inglés

Taquilla
A partir de las 11:00 h

¡Éxito de venta! En un solo día se han vendido más de 2.000
entradas para el festival Valladolid Música Latina. El precio
especial de los tickets es de 20 euros. Así es el festival más
barato de estas características en España.

1p

10

Juan wil op zaterdagochtend een kaartje kopen voor het muziekfestival.
Hoe laat en waar kan hij een kaartje kopen?
A na 11.00 uur aan het loket in stadion José Zorrilla
B tot 11.00 uur aan het loket van Caja Duero
C vóór 11.00 uur aan het loket in El Corte Inglés

1p

11

Wat staat er over het festival in het stukje tekst “¡Éxito … España.” ?
A Er zijn nog 2000 kaarten verkrijgbaar.
B Het is goedkoper dan soortgelijke festivals.
C Het was binnen 1 dag uitverkocht.
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Tekst 6

Carla Calderer, motociclista
1

La catalana Carla Calderer
Moreno (1988) viene del mundo del
motocross, donde ha sido
subcampeona del mundo en una
ocasión y de España en seis. Ahora
ha dejado el motocross y pasa a la
alta velocidad para correr como la
primera española en el Mundial de
Motociclismo.

2

¿Cuándo comenzaste a
competir con motos?
A los siete años; ya tuve mi primera
moto a los cuatro años. Dicen que
fui antes en moto que en bicicleta.
Me viene un poco de familia y quien
es ahora mi entrenador me enseñó
a montar en moto desde pequeña.
Me gusta mucho la moto, las motos
me relajan. En el motocross,
superar las dificultades del terreno
es un reto1) y una vez logrado, una
satisfacción.

3

¿Por qué hay tan pocas
mujeres piloto?
Quizás a las chicas les parece
difícil entrar en este mundo muy
masculino. Pero poco a poco la
mujer se introduce en el mundo del
motor. Al principio los chicos me
miraban un poco mal y no les
gustaba mucho, pero después eres
un compañero más, compites y
hablas con ellos. Ahora me tratan
igual.

4

Fuera de las competiciones,
¿te mueves siempre en moto?
No. Voy en coche siempre. Las
motos son para el circuito y prefiero
correr allí. Me gusta mucho correr,
pero para eso están las pistas.
Fuera de la pista prefiero ir en
coche. Ir en moto por la calle no es
lo mismo, porque no es lo mismo
caerse en el circuito que en la calle,
en el asfalto y los guardarrieles.
Los daños son mayores.

5

¿Cómo eres cuando aparcas
la moto?
Entreno en moto el martes, jueves,
viernes, sábado y domingo, cinco
días a la semana, y el lunes y el
miércoles voy al gimnasio. El poco
tiempo que me queda libre lo
dedico a salir con las amigas, a ir al
cine, a dar una vuelta o ir de
tiendas. Creo que soy una chica
muy normal.
de: www.todotrial.com

noot 1 el reto = de uitdaging
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12

Wat kom je in alinea 1 te weten over motorrijdster Carla Calderer?
A Ze gaat meedoen aan het wereldkampioenschap motorracen.
B Ze is 6e geworden bij het wereldkampioenschap motorracen.
C Ze was motorcoureur, maar stapt over naar het motorcrossen.

2p

13

Lees alinea 2.
 Geef van elk van de onderstaande vragen aan of Carla deze vraag
wel of niet beantwoordt.
1 hoe het komt dat ze al jong motor leerde rijden
2 waarom ze dol is op motoren
3 wat er leuk is aan motorcrossen

1p

14

Lees alinea 3.
Wat zegt Carla over vrouwelijke motorrijders?
A Er zijn maar weinig vrouwen die goed zijn in de motorsport.
B Langzamerhand komen er meer vrouwen in de motorsport.
C Veel vrouwen houden het niet vol in de motorsport.

1p

15

Lees alinea 3.
Hoe staan mannelijke motorrijders tegenover Carla?
A Het duurde even voor zij haar als gelijke behandelden.
B Sommigen vinden het niet leuk dat zij meedoet aan wedstrijden.
C Ze accepteerden haar vanaf het begin als één van hen.

1p

16

Lees alinea 4.
Waarom rijdt Carla op de grote weg liever in de auto dan op de motor?
A Zij vindt autorijden ook leuk.
B Zij vindt de auto beter voor grote afstanden.
C Zij vindt de auto veiliger.

1p

17

Lees alinea 5.
Hoe ziet het leven van Carla eruit?
A Ze traint elke dag op de motor en houdt geen tijd over voor
vriendinnen.
B Ze traint veel en brengt haar vrije tijd door zoals al haar
leeftijdgenoten.
C Ze vult haar dagen naast motorrijden met veel andere sporten.
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Tekst 7

Carta de la semana
"Nuestro loro Fede"
1

2

3

He leído en “El País” cómo
una pareja de Málaga está
encantada con sus loros.
Nosotros tenemos un loro
amazónico desde hace ocho
años. Se llama «Fede». Soy
médico de familia. Mi marido
trabaja en una empresa y
nuestros dos hijos estudian en
la escuela secundaria. Todos
tenemos mucho trabajo.
Fede es precioso y cariñoso; nos imita y nos da besitos. También le
gusta todo lo que comemos. Pero, y esto es el gran problema, ensucia
toda la casa, aunque he puesto papeles y periódicos por todas partes.
Fede hace sus necesidades1) por todos los sitios. Además, llama mucho
la atención cuando estamos hablando y grita cada vez más fuerte si no
reaccionamos. Los loros son animales muy sociables y quieren
participar en todo.
Yo pienso pues, si quieres tener un loro en casa, tienes que tener
mucho tiempo para cuidarlo y para limpiar la casa. Siento decirlo, pero
mi querido loro debe estar en la selva2), donde pertenece…
Antonia Sánchez Fierro, Barcelona
de: El País Semanal

noot 1 hacer sus necesidades = hier: zijn behoefte doen, poepen
noot 2 la selva = het oerwoud
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Antonia schrijft een brief naar de krant ‘El País’.
In alinea 1 vertelt ze dat haar gezin
A al jaren een papegaai heeft die Fede heet.
B binnenkort een papegaai wil aanschaffen.
C erg blij is met de papegaai Fede.

2p

19

Noteer van elk van de volgende eigenschappen van Fede of deze
eigenschap wel of niet in alinea 2 staat.
1 Hij houdt van knuffelen.
2 Hij lust alles.
3 Hij maakt alles vies.
4 Hij zit uren tegen zichzelf te kletsen.

1p

20

Welke conclusie trekt Antonia in alinea 3?
A Papegaaien horen thuis in het oerwoud.
B Papegaaien kunnen het best in een kooi gehouden worden.
C Papegaaien zijn makkelijke huisdieren.
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Tekst 8

Alberto Coto,

la calculadora1) humana
Más rápido que una calculadora, más
preciso que un reloj suizo... ¿se trata de
un nuevo ordenador? No, es el asturiano
Alberto Coto. En esta entrevista con diario
Directo (dD) explica sus secretos.
1

2

3

diarioDirecto: Usted tiene
varios Récords Guinness y el
título de campeón del mundo en
cálculo… ¿En qué consiste su
talento?
He desarrollado notablemente el
cerebro, con mucho entrenamiento
y técnicas de concentración. Por
eso tengo una mente muy rápida y
ahora soy capaz de multiplicar dos
números de ocho dígitos2) en
menos de un minuto.

normal, pero sí con hábitos
saludables.

dD: ¿Cuándo descubrió este
talento?
Es difícil decir un momento
concreto en el que empecé a
calcular, aproximadamente a los
seis años. En ese momento estaba
jugando a las cartas con mis padres
y hermanos, y ellos notaron que
contaba muy rápido los puntos de
las partidas.

4

dD: Usted utiliza esta
habilidad para concursos y
competiciones, pero ¿para qué
sirve en la vida diaria?
Para todo: el cuidado de mi
economía, el control de los
tiempos, para ganar a las cartas...,
es decir, cosas prácticas, porque
pensar rápido y de forma eficiente
te da ventajas en muchos niveles.

5

dD: ¿La gente da la suficiente
importancia a las matemáticas?
Depende de donde vivimos. En
países centroeuropeos, del este o
asiáticos, estoy seguro de que sí.
En España la gente está orgullosa
a veces de no saber cuánto es
13 + 7.
Creo que todo lo que sirve para
ejercitar la mente, por ejemplo
sudokus y videojuegos, siempre es
efectivo e interesante. Cada
persona tiene que elegir lo que más
le guste.

dD: ¿Qué hace para mantener
en forma su cerebro?
Llevo una vida muy ordenada. Leo
mucho, para alcanzar rapidez de
lectura. También hago mucho
deporte, por ejemplo soy corredor
de maratón. Como mucha fruta y
verduras. En definitiva: una vida

de: www.diariodirecto.com
noot 1 la calculadora = de rekenmachine
noot 2 el dígito = het cijfer
BB-0081-a-13-1-o
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21

1p

22

Over wie of wat gaat de inleiding?
A over een nieuw type rekenmachine
B over een pas opgerichte krant
C over een persoon met een bijzondere gave
Wat zegt Alberto in alinea 1 over zijn talent?
Hij heeft hard gewerkt om zijn talent te ontwikkelen.
Hij hoeft er niets speciaals voor te doen.
Hij zegt dat iedereen kan trainen voor zo'n talent.

A
B
C
1p

23

Lees alinea 2.
Wanneer werd het talent van Alberto ontdekt?
A tijdens de rekenles op school
B tijdens het buitenspelen met zijn broertjes
C tijdens het kaarten met zijn familie

1p

24

Lees alinea 3.
Wat doet Alberto om zijn hersenen in topvorm te houden?
A Hij leest en sport veel, en hij eet gezond.
B Hij rekent veel, eet veel fruit en neemt voldoende rust.
C Hij staat vroeg op, gaat vroeg naar bed en eet geen vlees.

1p

25

Lees alinea 4.
Heeft Alberto plezier van zijn talent in het dagelijks leven?
A Ja, hij gebruikt het bij allerlei praktische zaken.
B Ja, hij heeft er een baan door gekregen.
C Nee, hij gebruikt het alleen bij wedstrijden.

1p

26

Wat zegt Alberto in alinea 5 over Spanje?
A Daar is het wiskundeonderwijs heel goed.
B Daar is men dol op sudokupuzzels en videospelletjes.
C Daar vindt men rekenen niet zo belangrijk.

1p

27

Lees alinea 5.
Wat vindt Alberto van sudokupuzzels en videospelletjes?
A leuk, maar nutteloos
B nuttig als hersentraining
C te moeilijk voor veel mensen
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Tekst 9

Entrevista con Nelly Furtado
La cantante de Canadá que nació
en Portugal, está más que contenta
por el éxito de su primer álbum
totalmente en español, Mi Plan.
La revista GENERACIÓN21 habló con
ella.
1

Desde los 9 años ya tocabas
el trombón en una banda de
guerra1). ¿Cómo influyó esto en
tu carrera?
Esta experiencia me enseñó
mucho. Canto desde muy niña y
siempre llevo la música conmigo.
Mi abuelo tenía su banda de guerra
en Portugal y yo tocaba allí un
montón de instrumentos, no sólo el
trombón. Es de ahí que aprendí.
Luego empecé a escribir y una
cosa llevó a otra.

2

Mi plan es tu primer disco en
español. ¿Te sientes ya como
una artista latina completa?
Claro que sí, porque desde niña
canto en portugués y desde los 14
en español. Mi primera canción en
español fue con Juanes (foto). Mis
fans me apoyan mucho y me estoy
conectando con ellos en su idioma.
Estoy en una época muy, muy feliz
de mi carrera.

3

¿Crees que el mercado latino
ahora es más importante en la
industria musical mundial?
La música en español es toda una
institución y es importantísima fuera

del mundo hispano. Es porque la
gente realmente puede conectarse
con las canciones en este idioma.
La música es extremamente rica en
notas, melodías y ritmos fuertes..
Es muy bonita. Me gusta mucho
cantar en español.
4

Dicen que Mi plan es el disco
más cercano a la Nelly de la vida
real.
Sí, en un 100%, es mi vida, el
momento era el ideal para este
álbum. Estaba en casa relajada,
tomándome un tiempo libre para
disfrutar de mi vida, mi hija, mi
esposo. Las canciones salieron de
ahí. Por ejemplo, tengo una canción
llamada Suficiente tiempo que
habla de eso, de no tener suficiente
tiempo para disfrutar de las cosas
simples de la vida, trabajando,
siendo madre.
de: www.generacion21.com

noot 1 la banda de guerra = de militaire blaaskapel
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28

Lees alinea 1.
Hoe is Nelly door haar grootvader muzikaal beïnvloed?
A In zijn band leerde zij instrumenten bespelen.
B Met zijn hulp schreef zij teksten en muziek.
C Zij leerde van hem Portugese liederen zingen.

1p

29

In alinea 2 komen we te weten waarom Nelly
A nog niet zoveel Spaanstalige fans heeft.
B vaak duetten zingt met Spaanstalige zangers.
C zich een echte latino-zangeres voelt.

1p

30

Wat legt Nelly uit in alinea 3?
A Waarom haar muziek vooral populair is in Spanje.
B Waarom veel mensen houden van Spaanstalige muziek.
C Waarom zij liever in het Spaans zingt dan in het Portugees.

1p

31

Lees alinea 4.
Waar gaat het liedje Suficiente tiempo over?
A Over de tijd die je hebt om je dromen waar te maken.
B Over het gebrek aan tijd van een werkende moeder.
C Over hoe het is als je niet hoeft te werken.
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Tekst 10
1p

32

Pepe wil een kaartje winnen voor het Halloweenfeest in PortAventura.
Wat moet hij doen?
A Een foto van een eng verkleedkostuum opsturen.
B Een pakkende slagzin voor PortAventura inzenden.
C Een tekstberichtje sturen met de gevraagde informatie.
D Een vraag beantwoorden op www.teestoyvigilando.com.

HALLOWEEN
DEL

30 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE

Este Halloween no te puedes perder todo lo que
hay en PortAventura: Espeluznantes laberintos,
monstruosos seres de ultratumba y las más
escalofriantes y divertidas atracciones te
esperan …
Si te atreves a venir envía un SMS* al 5575 con el
texto PORTYOU (espacio), nombre, apellidos y
dirección completa.
Sorteamos 40 entradas dobles para vivir la
emoción de Halloween en PortAventura.
(*) Coste del mensaje 1,20 € + IVA
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Tekst 11
1p

33

In welke kleuren was de Kerstman oorspronkelijk gekleed?

¿Por qué Papá Noel viste de
rojo y blanco?
El origen de estos colores se remonta a los años
1920. Coca Cola tenía una campaña navideña en
que se mostraba una fábrica de esta bebida donde
todos los trabajadores estaban vestidos de “Papá
Noeles”. Aunque originariamente Papá Noel vestía
de verde y blanco, la empresa le cambió el vestido
por rojo y blanco, por ser los colores de la marca
Coca Cola. Y así se quedó.

Tekst 12
1p

34

Lees de tekst en vul de volgende zin aan:
Om de vloeistof in de fles te laten schuimen als een fles champagne moet
je er … aan toevoegen, en dan schudden.
A bier
B water
C zeep

¡¡Celébralo!!
Vaya, he llegado tarde para celebrar el oro de
las chicas de natación sincronizada en el
Mundial y el triunfo de Alberto Contador en el
Tour de Francia. ¡Pero ya tengo lista mi
“cerveza” para festejar un triunfo futuro!
Tranquil@s, que no estoy fomentando el
consumo de bebidas alcohólicas, nada más
lejos de la realidad. La “cerveza” de la que
hablo es un champú para baño cuya botella se parece a una botella de
esta bebida. Si añades agua a este jabón y agitas la botella, el líquido
sale como cuando los deportistas celebran su triunfo, mojando a todo el
mundo con champán.
de: http://blogs.muyjunior.es

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 13
1p

35

Rogelio wil rechtstreeks van Madrid naar Ciudad de México vliegen.
 Kan dat met luchtvaartmaatschappij Mexicana?
Zo ja, schrijf de Spaanse woorden op waaruit dat blijkt.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Mexicana, la mejor elección
para conocer México

MADRID - CIUDAD DE MÉXICO
vuelo diario sin transbordos
Por nuestra experiencia de 87 años en los
cielos somos la aerolínea con el mejor
servicio a bordo. Experimenta la
comodidad de nuestros Airbus A330 con
más espacio entre filas en clase turista.
Conoce nuestra Clase Elite con asientos
reclinables 160 grados, cocina mexicana,
cava de vinos y entretenimiento a bordo.
Mexicana es la aerolínea con la red de
rutas más extensa del continente
americano.

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

2013
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans 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 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................

5

A

B

C

6

A

B

C

7

A

B

C

8

A

B

C

Tekst 4
9

A
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Tekst 5
10

A

B

C

11

A

B

C

Tekst 6
12

A

B

C

13

Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.
1

wel

niet

2

wel

niet

3

wel

niet

14

A

B

C

15

A

B

C

16

A

B

C

17

A

B

C

Tekst 7
18

A

19

Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.

20

B

C

1

wel

niet

2

wel

niet

3

wel

niet

4

wel

niet

A

B
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Tekst 8
21

A

B

C

22

A

B

C

23

A

B

C

24

A

B

C

25

A

B

C

26

A

B

C

27

A

B

C

Tekst 9
28

A

B

C

29

A

B

C

30

A

B

C

31

A

B

C

Tekst 10
32

A

B

C

D

Tekst 11
33

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

Tekst 12
34

A
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Tekst 13
35

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

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2013

tijdvak 1

Spaans CSE BB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
BB-0081-a-13-1-c
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.
BB-0081-a-13-1-c
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Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 38 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1

2

Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1
1

B

Tekst 2
2

C

Tekst 3
3

C
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Vraag

4

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Drie van de volgende thema’s, waarbij een goed antwoord neerkomt op:
− liefde
− gebrek aan liefde
− sociale problemen
− politiek / politieke problemen
− persoonlijke ervaringen
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

5

B

6

A

7

C

8

B

2
1
0

Tekst 4
9

A

Tekst 5
10

A

11

B

Tekst 6
12

A

13

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 wel
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed
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Vraag

Antwoord

14

B

15

A

16

C

17

B

Scores

Tekst 7
18

A

19

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 wel
4 niet
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

20

2
1
0

A

Tekst 8
21

C

22

A

23

C

24

A

25

A

26

C

27

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9
28

A

29

C

30

B

31

B

Tekst 10
32

C

Tekst 11
33

maximumscore 1
groen en wit

Tekst 12
34

B

Tekst 13
35

maximumscore 1
(Madrid - Ciudad de México vuelo diario) sin transbordos

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito.
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6 Bronvermeldingen
tekst 3

de: www.revistayou.es

tekst 4

de: Mía

tekst 6

de: www.todotrial.com

tekst 7

de: El País Semanal

tekst 8

de: www.diariodirecto.com

tekst 9

de: www.generacion21.com

tekst 12

de: http://blogs.muyjunior.es
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Examen VMBO-BB

2012
tijdvak 1
woensdag 30 mei
13.30 - 15.00 uur

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

Tekst 1
1p

1

Uit dit bericht blijkt dat de kat op de foto de muis beschouwt als haar
A gast.
B jong.
C vriendje.

Gato y ratón
¿Quién ha dicho que los gatos y
los ratones no se entienden?
Pues aquí tienes al gato Fani y
al ratón 007, que no sólo se
llevan geniales, sino que han
formado una auténtica familia.
Es que Fani trata a 007 como a
su propio hijo.

Tekst 2
1p

2

Wat is, volgens de schrijver van dit bericht, het allergrootste voordeel van het
ijsje op de foto?
A Het is voedzaam.
B Het smelt niet.
C Je wordt er niet dik van.

Helados
¡Ojo al dato! Tu madre ya no te regaña por llenar de
manchas de helado tu camiseta. El Japan Seaweed
Foods Laboratory ha inventado helados que no se
derriten. Como lo leéis. Están hechos con pasta de
okara, en vez de con agua o leche. Por lo visto son más
nutritivos y menos calóricos. Y no se derriten, ni
siquiera cuando los mantienes una hora a temperatura
ambiente. Quedan como en la foto. ¡Qué fuerte!
Me pregunto cuándo llegarán a España…
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Tekst 3
1p

3

Wat moet je doen om bij te dragen aan de goede doelen uit deze advertentie?
geld inzamelen
je oude mobiel opsturen
potloden van het Rode Kruis kopen

A
B
C

Dona el móvil que ya no usas.
Con él conseguiremos ingresos que
destinaremos a proyectos educativos, de
desarrollo e integración. Haremos que tu
ayuda llegue adonde más se necesita.
Más información:
www.donatumovil.org
Pon el móvil que ya no usas en esta
bolsa (sin cargador) y deposítala en un
buzón de Correos.
Muchas gracias por tu colaboración.

Pon tu móvil donde más se necesita.
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Tekst 4

Rafael Nadal

1

2

cada golpe y en cada final de
partido. Y aún más cuando gano."

Su carrera
Rafael (Rafa en breve),
el tenista número 1 del mundo,
nació y creció en Manacor
(Mallorca). Con ocho años ya ganó
su primer torneo en Baleares. Lo
que le gusta más es jugar al tenis.
Ha vivido muchos momentos de
gloria, por ejemplo la final de la
Copa Davis en Sevilla en 2004, y
en 2008 ganó los torneos de
Roland Garros y Wimbledon, la
Medalla de Oro de Pekín y el
Premio de Asturias de los
Deportes. Pero también conoce la
experiencia dolorosa de perder:
por una lesión1) perdió la final de
2008 en Mar de Plata (Argentina).
Su carácter
Rafa dice de sí mismo: "Soy muy
llorón, cuando gano y también
cuando pierdo partidos. Hoy día un
poco menos que antes, pero
todavía me salen muy fácilmente
las lágrimas. Muestro emoción en

3

Su secreto
Sobre su éxito dice Rafael: "Sé
relativizar; el tenis no es nada más
que un deporte y no me siento
mejor que nadie ganando un
partido. Puedo competir al máximo
nivel, pero quedo con los pies en
la tierra."

4

Su familia
"Soy una persona muy cercana a
mi familia, que me apoya mucho,
me aconseja bien y al mismo
tiempo me dice la verdad.
Mi entrenador es mi tío Toni Nadal,
que es muy especial para mí. Nos
entendemos muy bien y mi tío Toni
sabe sacar lo mejor de mí.
También mis padres y mi hermana
son muy importantes para mí y
'merecen un podio'. Puedo decir
que estoy muy agradecido a la
vida y muy contento de lo que he
hecho hasta ahora."

noot 1 la lesión = de blessure
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1p

4

In alinea 1 staat dat Rafael Nadal al jong succes had als tennisser.
 Schrijf de eerste drie woorden op van de zin waarin dat staat.

1p

5

Lees alinea 1.
Wat gebeurde er in 2008 bij een wedstrijd in Mar de Plata?
A Rafa moest door ziekte opgeven.
B Rafa verloor de wedstrijd.
C Rafa werd gediskwalificeerd.

1p

6

Lees alinea 2.
Hoe gaat Rafa om met zijn emoties?
A Hij huilt alleen als hij verliest.
B Hij is erg emotioneel en huilt gauw.
C Hij is tegenwoordig emotioneler dan vroeger.

1p

7

Lees alinea 3.
Wat kun je concluderen uit Rafa's woorden in alinea 3?
A Hij blijft nuchter, ondanks zijn succes.
B Hij is ook heel goed in andere dingen dan sport.
C Hij wil graag de top bereiken in het tennissen.

1p

8

Wat zegt Rafa over zijn "tío Toni" in alinea 4?
A Deze oom is de enige met wie hij wel eens ruzie heeft.
B Deze oom is eigenlijk geen familie van hem.
C Deze oom is zijn trainer.

1p

9

Wat bedoelt Rafa als hij over zijn ouders en zus zegt: "merecen un podio"
(alinea 4)?
Ze verdienen het om
A in het zonnetje gezet te worden.
B met hem mee te reizen.
C zelf succesvol te worden.
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Tekst 5
1p

10

Elena geeft een recept voor “macarrones con tomate”.
Wanneer moet je de tomaten toevoegen, volgens Elena?
A als je de pasta bij de kip doet
B meteen aan het begin
C na het braden van de kip

¡¡Me chiflan los macarrones con tomate!!
Bueno, me flipa toda la pasta. La comida
italiana es de mis favoritas…
Pues sí, hoy toca día de piscina con los
amigos y cada uno lleva un plato para la
hora de comer. A mí me ha tocado llevar
pasta, así que, con ayuda de mi papá, he
preparado unos lacitos con pollo y
tomate. La foto no es muy buena pero el
plato está… ¡¡para chuparse los dedos!!
Y además es superfácil de hacer:





Comprar: pasta, tomates, pollo, laurel, albahaca, queso parmesano, ajo y
cebolla.
En una olla se hierve la pasta con una hoja de laurel, un diente de ajo,
media cebolla, sal y aceite.
En una sartén, se sofríe una pechuga de pollo en taquitos con un poco de
cebolla (si no os gusta, cocinad sólo el pollo).
Cuando esté dorado se añaden los tomates y, una vez cocida la pasta, se
mezcla con la salsa que se ha preparado. Como toque final, espolvoread
por encima un poquito de queso parmesano rallado y unas hojas de
albahaca.

Humm, ¡que llegue la hora de comer!
Elena (15 años)
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Tekst 6
1p

11

Lees de brief van Juan.
Welk probleem legt Juan voor aan Dr. Sommer?
A Hij heeft een hekel aan een dik meisje uit zijn klas en daar schaamt hij zich
voor.
B Hij is verliefd op een meisje uit zijn klas en weet niet wat hij moet doen.
C Hij is bevriend met een meisje uit zijn klas, maar dat mag niet van zijn
moeder.

2p

12

Geef van elk van de volgende adviezen aan of Dr. Sommer dit advies wel of
niet geeft.
1 Juan moet een leuk kledingstuk kopen voor het meisje.
2 Juan moet geduld hebben met zijn moeder.
3 Juan moet zijn vader om raad vragen.

Estimado Dr. Sommer:
Tengo una amiga que se llama Luisa. Es un poco
gorda y siempre lleva ropa vieja porque sus padres
no tienen dinero. A mi madre no le gusta Luisa
porque no es nada elegante. Y cada día me lo dice.
Ir juntos al colegio ya es un problema para ella. La
situación realmente es muy mala. Cuando Luisa
llama a casa para hablar conmigo, mi madre le dice
que no estoy. ¿Qué puedo hacer para cambiar la
opinión de mi madre?
Juan, 12 años, Murcia
Hola Juan:
Tu madre y tú tenéis que hablar. Tienes que
contarle a tu madre las cosas buenas que Luisa hace
por ti, y que es una chica muy simpática. Explica que
más vale el buen carácter de una persona que ropa
bonita.
También sería bueno hablar con
tu padre. Así puedes saber cuál es
su opinión. Y si él puede ayudarte,
sería genial. Tu madre necesita un
poco de tiempo para conocer mejor a
Luisa. Podéis invitar a Luisa a comer
un día. Seguro que tu madre por fin
aceptará a tu amiga.
Dr. Sommer

BB-0081-a-12-1-o

7

lees verder ►►►

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.

Pagina: 112

Tekst 7

María José Gallego:
“Supermodelo”
Hace unos meses, María José Gallego no era conocida. Vivía
en un pequeño pueblo del sur de España. Ahora es muy
famosa después de ganar el concurso «Supermodelo» en un
canal de televisión español. Más de mil chicas se
presentaron al concurso. María José participó porque tenía
curiosidad.
1

2

3

¿ Ha cambiado tu vida el
concurso «Supermodelo»?
Cuando vuelvo a casa y estoy con mis
amigas, intento ser la misma de
siempre. Todavía soy muy joven, tengo
19 años, pero tengo la sensación de
vivir en dos mundos diferentes. Tengo
mucho que aprender. Todo va muy
rápido.
Dices que todo va muy
rápido en tu vida en este
momento...
Sí, de verdad. Antes del concurso en la
televisión no había ido nunca en avión
ni en tren tampoco, porque en mi
pueblo no hay estación. Días después
de ganar el concurso, fui a Milán para
un desfile 1). Era la primera vez que fui
en avión. En cambio, ahora viajo
mucho. ¡Imagínate qué rápido!
Y, ¿cómo van tus estudios
de economía?
Pues no muy bien. Es casi imposible
con este trabajo. De momento mi idea
es cambiar y estudiar otra cosa,
idiomas o algo de turismo. Y en el
futuro, pues ya veremos...

4

¿Cuáles son tus mejores
cualidades?
Mi personalidad. Soy muy cariñosa y
abierta. Me gusta el contacto con la
gente, soy muy natural. Quizás ésta es
la razón por la que gané el concurso.

5

¿Y cuáles son tus puntos
débiles?
No tengo, . No, es broma. Mi
boca. No me gustan mis dientes. Es
difícil sonreír mientras te hacen fotos.
Mi sonrisa no es bonita, pero la gente
dice que eso no es verdad. Así que cada
vez sonrío más a la cámara.

6

¿Qué es lo más difícil de ser
modelo?
Uf, es un trabajo muy duro. Viajas
mucho y pasas muchas horas
esperando. A mí me gusta mucho
dormir y ahora ya no tengo tiempo.
Duermo poco; echo de menos mi cama,
jajaja, .

noot 1 el desfile = hier: de modeshow
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Lees de inleiding.
Waarom deed María José Gallego mee aan de verkiezing “Supermodelo”?
A Omdat enkele vriendinnen ook meededen.
B Omdat ze graag beroemd wilde worden.
C Omdat ze wel eens wilde weten hoe dat was.

2p

14

Lees alinea 1.
 Geef van elk van de beweringen over María José aan of deze bewering juist
is of onjuist.
1 Alles gaat nu heel snel in haar leven.
2 Haar vriendinnen zijn jaloers op haar.
3 Haar ouders vinden haar te jong voor de modellenwereld.

1p

15

Lees alinea 2.
Hoe ziet het leven van María José er nu uit?
A Ze is in haar dorp heel bekend geworden.
B Ze is snel gewend aan het leven in de grote stad.
C Ze moet voor haar werk vaak op reis.

1p

16

Wat vertelt María José in alinea 3 over haar studie?
A Ze wil haar studie afmaken.
B Ze wil iets anders studeren.
C Ze wil stoppen met studeren.

1p

17

Hoe omschrijft María José zichzelf in alinea 4?
Ze vindt zichzelf
A een beetje onzeker en verlegen.
B heel aardig en geïnteresseerd in anderen.
C zelfverzekerd en een beetje brutaal.

1p

18

Lees alinea 5.
Wat vindt María José van haar uiterlijk?
A Ze is heel tevreden met hoe ze eruit ziet.
B Ze vindt haar mond te groot.
C Ze vindt haar tanden niet mooi.

1p

19

Lees alinea 6.
Hoe beschrijft María José het modellenwerk?
Ze vindt het
A erg eenzaam.
B heel vermoeiend.
C zeer interessant.
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Tekst 8

El fin de las bolsas de plástico

1

En el mundo
Cada minuto se fabrica en el mundo cerca de un millón de bolsas de plástico.
Muchas acaban en el campo y en los océanos porque la gente las tira sin
pensar. Así el plástico daña a los animales, los peces y el plancton. Por eso,
países como China, Irlanda y Gran Bretaña ya han prohibido la distribución
gratuita.

2

En España
Cada español utiliza 350 bolsas de plástico al año. Todavía son gratuitas. Se
recicla sólo el 10%. Ahora se están tomando medidas porque son muy malas
para el medio ambiente.

3

Las medidas
Algunas medidas efectivas son: reutilizar las bolsas, reducir el uso, fabricarlas
con productos biodegradables o hacer pagar por ellas. También hay panaderías
que reparten bolsas de tela gratis. Ya hay muchos supermercados que han
introducido alguna de estas alternativas. La cadena de supermercados Eroski
es muy original: todos los clientes que usan una bolsa de material ecológico
reciben un descuento de 5 céntimos de sus compras. Esta cantidad se da a
WWF1), para su proyecto contra el cambio climático.

noot 1 WWF = World Wildlife Fund (Wereld Natuur Fonds)
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Lees alinea 1.
Hoe gaan ze in China, Ierland en Groot-Brittannië om met plastic tassen?
A Daar is het verboden om ze gratis mee te geven.
B Daar worden er miljoenen per dag geproduceerd.
C Daar worden ze gedumpt op het land en in zee.

1p

21

Lees alinea 2.
Hoe is de situatie in Spanje met betrekking tot plastic tassen?
A Een groot gedeelte wordt daar gerecycled.
B Er komen daar regels voor het gebruik ervan.
C Ze worden daar niet zoveel gebruikt.

1p

22

Lees alinea 3.
Wat doet supermarktketen Eroski om het milieu te verbeteren?
A Klanten krijgen een milieuvriendelijke tas bij de boodschappen.
B Klanten met een milieuvriendelijke tas krijgen korting.
C Klanten moeten betalen voor een plastic tas.

Tekst 9
1p

23

Waarom hebben spaarpotten vaak de vorm van een varken?

¿Por qué las huchas de toda la vida
tienen forma de cerdito?
Hasta después de la Guerra
Civil, matar un cerdo en España
significaba tener alimentos
durante todo el año, un gran
lujo. De hecho, el cerdo es
símbolo de riqueza en muchos
lugares.

BB-0081-a-12-1-o

11

lees verder ►►►

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.

Pagina: 116

Tekst 10

Entrevista con Rebeca Atencia y Fernando Turmo
Hablamos con Rebeca y Fernando en Madrid sobre su vida con los
chimpancés. Trabajan en el Centro de Recuperación1) de
Tchimpounga (República del Congo, en África).

3

1

2

¿Todos los chimpancés llegan al
Centro cuando son pequeños?
Rebeca (R): La mayoría sí, pero a
veces la gente tiene chimpancés en
sus casas hasta que tienen 10 años.
Para los animales que han vivido
mucho tiempo con gente es difícil
integrar. El último que ha llegado
había estado 12 años con gente y ya
no sabe que es un chimpancé. Piensa
que es un humano y cuando lo
integramos con los otros tiene miedo
de ellos y quiere estar con nosotros.
¿Habéis tenido problemas
alguna vez con algún chimpancé en
Tchimpounga?
R: Pueden volverse agresivos y te
pueden morder, pero normalmente
sólo cuando tú haces algo que no es
correcto, como quitarles la fruta, por
ejemplo.
Fernando (F): A veces te pegan algún
empujón, o te dan un pequeño susto,

4

5

pero sólo cuando te comportas mal
con ellos. Afortunadamente sabemos
qué tenemos que hacer, si debemos
marcharnos o podemos quedarnos,
porque al final son animales salvajes.
¿Es difícil educar a los
chimpancés para que vuelvan a vivir
en la selva?
R: No, porque ellos saben cómo se
hace. Los chimpancés tienen mucho
instinto y están preparados para vivir
en la selva. Sólo les recordamos cómo
lo tienen que hacer.
F: Les enseñamos por ejemplo la fruta
que pueden y que no pueden comer, lo
que es peligroso etc.
¿Cómo es que tienen confianza
en vosotros?
R: Les damos mucho cariño y les
ayudamos si no se encuentran bien.
F: Y al principio con muchos
biberones 2), así que somos como sus
mamás. Les hacemos muchas caricias
y por eso se sienten bien y confían en
nosotros.
¿El chimpancé es vuestro
animal favorito?
F: Sí, y ¿sabes por qué? Porque es el
ser vivo de la tierra que más se parece
a nosotros. Es un animal, pero casi
como las personas, y eso le hace muy
divertido. Por ejemplo, cuando le
haces cosquillas 3), se ríe y si está
contento, juega con sus amigos.
R: Es mi animal favorito también.

noot 1 el centro de recuperación = het opvangcentrum
noot 2 el biberón = de zuigfles
noot 3 hacer cosquillas = kietelen
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Volgens alinea 1 leven sommige chimpansees jarenlang bij mensen.
Wat gebeurt er als zo'n chimpansee in het opvangcentrum komt?
A Hij is bang geworden voor zijn soortgenoten.
B Hij went er vlug aan weer onder soortgenoten te zijn.
C Hij wordt niet geaccepteerd door zijn soortgenoten.

1p

25

Wat vertellen Rebeca en Fernando over chimpansees in alinea 2?
A Het zijn wilde dieren en daarom is het moeilijk om met ze om te gaan.
B Ze kunnen agressief worden als ze verkeerd behandeld worden.
C Ze kunnen zonder enige reden agressief worden en bijten.

1p

26

Wat zegt Rebeca in alinea 3 over terugkeer naar het oerwoud?
A Dat is voor chimpansees vrij gemakkelijk.
B Dat is voor veel chimpansees erg moeilijk.
C Sommige chimpansees worden dan ziek.

2p

27

Lees alinea 4.
 Wat doen Rebeca en Fernando om het vertrouwen van de chimpansees te
winnen? Geef van elk van de volgende acties aan of Rebeca en Fernando
deze wel of niet uitvoeren.
1 Ze geven de chimpansees veel liefde en aaien ze vaak.
2 Ze helpen de chimpansees als ze zich niet lekker voelen.
3 Ze benaderen de chimpansees in het begin heel voorzichtig.
4 Ze geven de chimpansees vaak de fles als ze klein zijn.

1p

28

Lees alinea 5.
 Schrijf één voorbeeld op waaruit blijkt dat een chimpansee veel op een mens
lijkt.

BB-0081-a-12-1-o

13

lees verder ►►►

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.

Pagina: 118

Tekst 11

Mister España
Es de Zaragoza y tiene 23 años. Este es
Guillermo García, el nuevo Mister
España.
1

2

3

Su trabajo diario es estimular
la venta en una empresa. Guillermo
dice que ha realizado su mayor
deseo cuando ganó la banda como
el hombre más guapo de su país.
“Sabía que tenía una oportunidad,
pero no me lo esperaba”, dice el
nuevo guapo oficial cuando recibe
la banda de Mister España de
manos de su predecesor 1), José
Manuel Montalvo.

para dar forma a su profesión
favorita. “Quiero hacer televisión y
formarme como presentador. Si me
ofrecen la oportunidad, no la dejo
escapar”, declara el nuevo Mister
España. Siempre pone en práctica
el consejo más importante que le
dan: ser espontáneo.

El joven zaragozano primero
ganó el título de Mister Zaragoza y
más tarde el de Mister España.
Quería ganar el título porque le
encanta el mundo de la moda
donde trabaja ya desde hace algún
tiempo. “La experiencia del
concurso ha sido muy dura porque
cada vez tenía que pedir permiso
de mi trabajo para poder
presentarme”, explica.

4

Ahora que ha logrado ganar el
concurso, piensa irse a Madrid

A la hora de describirse a sí
mismo, Guillermo dice que su
mayor cualidad es su personalidad
y que su mayor falta es su orgullo.
Eso sí, reconoce abiertamente que
es muy mujeriego 2) , aunque trata
correctamente a las chicas. “Soy
muy joven y me gusta ir poco a
poco, no soy una persona de largas
relaciones.” Lógicamente, está
soltero.

noot 1 el predecesor = de voorganger
noot 2 mujeriego = dol op vrouwen
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In alinea 1 zegt Guillermo García: “pero no me lo esperaba”.
Wat had hij niet verwacht?
A Dat hij mee mocht doen aan een misterverkiezing.
B Dat hij Mister España zou worden.
C Dat hij zou winnen van Manuel Montalvo.

1p

30

Lees alinea 2.
Waardoor was het voor Guillermo zwaar om mee te doen aan een
misterverkiezing?
A Het was de eerste keer dat hij in de schijnwerpers stond.
B Het was moeilijk te combineren met zijn baan.
C Hij kende niemand in de modellenwereld.

1p

31

Welke “oportunidad” bedoelt Guillermo in alinea 3?
De kans om
A een beroepsopleiding te volgen.
B in Madrid te gaan wonen.
C tv-presentator te worden.

1p

32

Lees alinea 4.
Wat is volgens Guillermo zijn sterkste kant?
A zijn eerlijkheid
B zijn karakter
C zijn trots
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Tekst 12
1p

33

1p

34

Omcirkel op je uitwerkbijlage het juiste jaartal en de juiste nationaliteit:
De pleister is in 1917 / 1941 uitgevonden door een Amerikaan / Spanjaard.
Hoe kwam de uitvinder op het idee van de pleister?
Hij verwondde zich vaak in het laboratorium.
Zijn kinderen liepen vaak schaafwondjes op tijdens het buitenspelen.
Zijn vrouw sneed zich vaak tijdens het koken.

A
B
C

El origen de… LA TIRITA
El norteamericano Earle Dickson fue el inventor de
la tira adhesiva que se emplea para proteger las
heridas. Su mujer se cortó constantemente en la
cocina. Usaba siempre complicados vendajes que se
caían enseguida. Dickson encontró una solución en
1917. Fijó pequeñas gasas esterilizadas en el centro
de tiras adhesivas y las enrolló. De esa manera sólo
se pegaban por un lado y así su mujer podía
cortarlas fácilmente. Luego los laboratorios
Johnson & Johnson, donde trabajaba Dickson,
empezó a fabricar el nuevo vendaje y lo
comercializó. La tirita llegó a España en 1941. Unos
eslóganes que se emplearon para popularizar este producto eran 'Aplique tiritas
a las heriditas' y 'En todo hogar, tiritas'.
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Tekst 13
1p

35

Je wilt in de herfst een cruise maken door de Middellandse Zee. Je wilt
maandag vertrekken en in dezelfde week op vrijdag weer thuiskomen.
Welke reis komt daarvoor in aanmerking?
A Desde Barcelona
B Desde Málaga
C Desde Tarragona
D Buque Viajero de los océanos
E Buque Estrella del Mar

Mucho más que un crucero
Escapadas 4 noches

Cruceros 8 / 12 noches

DESDE BARCELONA / 4 noches

BUQUE VIAJERO DE LOS
OCÉANOS / 8 noches

Itinerario: Barcelona, Marsella, Ibiza
(noche a bordo) y Barcelona.

Itinerario: Barcelona, Nápoles, Roma,
Livorno, Niza, Marsella y Barcelona.

Salidas: 30 de abril; 14 y 28 de mayo.
Desde 282 €

Salidas: domingos del 24 de mayo al
22 de noviembre. Desde 531 €

DESDE MÁLAGA / 4 noches

BUQUE ESTRELLA DEL MAR
12 NOCHES

Itinerario: Málaga, Ajaccio (Córcega),
Niza y Málaga.

Itinerario: Barcelona, Niza, Livorno,
Roma, Mykonos, Kusadasi, Santorini,
Atenas, Nápoles y Barcelona.

Salidas: 10, 15, 20, 25 y 30 de
octubre; 4 de noviembre. Desde 355 €

Salidas: 22 de mayo; 3, 15 y 27 de
junio; 9 y 21 de julio; 2, 14 y 26 de
agosto; 7 y 19 de septiembre; 1, 13 y 25
de octubre. Desde 1.156 €

DESDE TARRAGONA / 4 noches
Itinerario: Tarragona, Cannes,
Livorno, Roma y Tarragona.
Salidas: 4, 9, 18 y 23 de mayo; 1 de
junio. Desde 442 €

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 14
1p

36

Maria en Peter zijn van dinsdag tot donderdag in Madrid en willen weten of hun
fietsen in de metro mogen.
 Mag dat volgens de brochure?
Antwoord 'ja' of 'nee' en schrijf de eerste drie woorden op van het tekstdeel
waarin dat staat.

Horario de Servicio
de 6:00 AM a 1:30 AM, durante todos
los días del año, sean laborables o
festivos, y para todas las estaciones,
excepto Pitis (línea 7) y el tramo entre
las estaciones Puerta de Arganda y
Arganda del Rey (línea 9), que están
sujetos a horarios distintos a los del
resto de la red.

Admisión de Bicicletas
Sábados, domingos y festivos durante
todo el horario de servicio.

www.metromadrid.es

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

2012
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

of

D

A

B 
C

X
X

D

B

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans 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

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

5

A

B

C

6

A

B

C

7

A

B

C

8

A

B

C

9

A

B

C

Tekst 5
10

A

BB-0081-a-12-1-u

B

C

2

lees verder ►►►

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.

Pagina: 125

Tekst 6
11

A

B

C

12

Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.
1

wel

niet

2

wel

niet

3

wel

niet

Tekst 7
13

A

B

C

14

Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’.
1

juist

onjuist

2

juist

onjuist

3

juist

onjuist

15

A

B

C

16

A

B

C

17

A

B

C

18

A

B

C

19

A

B

C

Tekst 8
20

A

B

C

21

A

B

C

22

A

B

C
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Tekst 9
23

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

Tekst 10
24

A

B

C

25

A

B

C

26

A

B

C

27

Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.

28

1

wel

niet

2

wel

niet

3

wel

niet

4

wel

niet

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

Tekst 11
29

A

B

C

30

A

B

C

31

A

B

C

32

A

B

C

Tekst 12
33

Omcirkel in de volgende zin het juiste jaartal en de juiste nationaliteit:
De pleister is in 1917 / 1941 uitgevonden door een Amerikaan / Spanjaard.
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34

A

B

C

Tekst 13
35

A

B

C

D

E

Tekst 14
Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf de eerste drie woorden van het tekstdeel op.
36

Ja / Nee, .............................................................................................................

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2012

tijdvak 1

Spaans CSE BB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 39 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
BB-0081-a-12-1-c
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1
1

B

Tekst 2
2

B

Tekst 3
3

B

Tekst 4
4

maximumscore 1
Con ocho años

5

B

6

B

7

A

8

C

9

A

Tekst 5
10

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6
11

C

12

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 wel
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

2
1
0

Tekst 7
13

C

14

maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 onjuist
indien drie goed
indien twee goed
indien minder dan twee goed

15

C

16

B

17

B

18

C

19

B

2
1
0

Tekst 8
20

A

21

B

22

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9
23

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende antwoorden:
− Het varken is symbool van rijkdom.
− Vroeger betekende een varken slachten eten hebben voor een jaar.

Tekst 10
24

A

25

B

26

A

27

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 niet
4 wel
indien vier goed
indien drie goed
indien minder dan drie goed

28

2
1
0

maximumscore 1
Een goed antwoord komt neer op één van de volgende antwoorden:
− Hij lacht (als je hem kietelt).
− Hij speelt (met zijn vrienden).
− Als hij tevreden is, speelt hij (met zijn vrienden).

Tekst 11
29

B

30

B

31

C

32

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12
33

maximumscore 1
1917, Amerikaan
Opmerking
Alleen 1 scorepunt toekennen als beide elementen correct zijn omcirkeld.

34

C

Tekst 13
35

B

Tekst 14
36

maximumscore 1
Een van de volgende antwoorden:
− Nee, Admisión de bicicletas
− Nee, Sábados, domingos y (festivos)
indien ‘ja’ of ‘nee’ niet is omcirkeld

0

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito.
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: Nuevo Vale

tekst 2

naar: http://blogs.muy junior.es

tekst 3

naar: acción solidaria

tekst 4

naar: Elle

tekst 6

naar: Bravo

tekst 7

naar: El País

tekst 8

naar: Mía

tekst 10

naar: muyjunior.es

tekst 11

naar: lasprovinciasr.es

tekst 12

naar: Sorpresa

tekst 14

naar: www.metromadrid.es
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Examen VMBO-BB

2011
tijdvak 1
vrijdag 27 mei
13:30 - 15:00 uur

Spaans 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 38 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

Waarom staat kat Mr. Pebbles in het Guinness Book of Records?

Récord
Mr. Pebbles tiene un defecto genético y no puede
crecer una vez que ha alcanzado la edad adulta.
Con dos años de vida, este animal, que acaba de
ingresar en el Guinness de los Récords como el
gato doméstico más pequeño del mundo, pesa 1.400
gramos aproximadamente. Es macho, vive en el
estado de Illinois (Estados Unidos) y pertenece a la
raza Persa Himalaya, de color azul. La ficha del gato
se completa con otras medidas igualmente muy pequeñas: 7 cm de
altura y 19 cm de longitud. ¡Cabe en un vaso de agua!

Tekst 2
2

Je bent op Gran Canaria en je wilt weten welke apotheek weekenddienst heeft.
Æ Kun je dat vinden in deze inhoudsopgave?
Zo ja, schrijf het paginanummer op. Zo nee, schrijf op 'nee'.

índice Revista
Gran Canaria

1p
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Sorteo de la revista.............................
Reportaje Propósitos 2011..................
El abogado responde..........................
Noticias curiosas ................................
Gastronomía, ocio y cultura ................
Historias de la vida .............................
Programación del Teatro Cuyas..........
Chistes y trucos ..................................
Para morirse.......................................
Programación del Auditorio Graus ......
Salud y belleza ...................................
Horóscopo ..........................................
Consultorio médico .............................
Farmacias de guardia .........................
Sección de motor................................
Sección casa y hogar .........................
El buzón de la revista .........................
Cómo anunciarse................................

2
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Tekst 3
1p

3

Je wilt reageren op iets dat je gelezen hebt in het tijdschrift Muy Interesante.
Welk e-mailadres moet je gebruiken?
A cartasmuy@gyj.es
B concursofotos@gyj.es
C inventomuy@gyj.es

Lectores inter@ctivos
Cómo tomar contacto con
Muy Interesante
• Envíanos tus experiencias,
comentarios o quejas a:
cartasmuy@gyj.es
Nos reservamos el derecho de
resumir los textos.
• Para publicar tu invento:
inventomuy@gyj.es
• Para tomar parte en el concurso
fotográfico*, manda tus imágenes
en alta resolución a
concursofotos@gyj.es
Las dos fotos elegidas cada mes
serán premiadas con un fantástico
regalo.
* El autor garantiza que el material enviado
es de su propiedad o que tiene los
permisos necesarios para su publicación en
la revista. Muy Interesante no acepta
ninguna responsabilidad sobre el uso del
material fotográfico recibido.
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Tekst 4

Dos hermanas gemelas1) se ven por primera vez
Carmen y Marisa se conocen por casualidad a los 18 años
1

2

¿Qué pasó?
En el hospital donde nacieron hace 18
años intercambiaron a una de las
gemelas y un tercer bebé, una niña
que nació tres días más tarde. Este
bebé fue entregado por error a la
familia que esperaba gemelas, y la
chica gemela a la otra familia.
Cuando Carmen y el tercer bebé eran
pequeñas, ya se veía que las niñas no
se parecían mucho.

amiga casi perdió el conocimiento al
ver que las dos chicas se parecían
como dos gotas de agua.

¿Cómo se descubrió el error?
Un día Carmen entró en una tienda
donde trabaja Isabel, una conocida de
Marisa. Ella pensaba que era Marisa.
Como Carmen no la saludó, Isabel se
extrañó y lo contó a otra amiga de
Marisa. Unos días después esta amiga
lo discutió con Marisa, pero Marisa no
sabía nada de una visita a la tienda.
Cuando unos días más tarde Carmen
apareció de nuevo por la tienda, Isabel
le preguntó sobre su identidad y
explicó por qué.
Isabel y la amiga decidieron arreglar
un encuentro entre las dos chicas que
se parecían tanto. Se encontraron
poco después en la misma tienda y la

3

Y ahora, ¿qué?
Marisa y Carmen fueron al hospital de
su nacimiento para preguntar por sus
datos. También se hizo una prueba del
ADN2). El resultado es que Carmen y
Marisa son hermanas gemelas
idénticas. Y todo el mundo puede
comprobarlo: las dos caminan igual, se
expresan igual, tienen la misma
mirada y el mismo timbre de voz.
Claro que fue un choque para las dos
familias, y su futuro será muy diferente
a lo que han pensado hasta ahora…

noot 1 los gemelos = de tweeling
noot 2 ADN = DNA
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1p

4

Lees de inleiding en alinea 1.
Waarom zijn de zusjes Carmen en Marisa niet samen opgegroeid?
A Een van de zusjes werd na de geboorte verwisseld met een andere baby.
B Het ene zusje groeide op bij de vader en het andere bij de moeder.
C Ze werden na de geboorte door verschillende gezinnen geadopteerd.

1p

5

Lees alinea 2.
Hoe leerden Carmen en Marisa elkaar kennen?
A Ze gingen beiden in dezelfde winkel werken.
B Ze kwamen elkaar op straat toevallig tegen.
C Ze ontmoetten elkaar via vriendinnen van Marisa.

1p

6

Lees alinea 3.
Hoe kwamen Carmen en Marisa erachter dat ze een eeneiige tweeling zijn?
A Ze hoorden het van hun ouders.
B Ze informeerden bij het gemeentehuis.
C Ze lieten een test doen in het ziekenhuis.

2p

7

Schrijf drie overeenkomsten op tussen Carmen en Marisa.

1p

8

Lees de laatste zin van de tekst ("Claro … ahora…").
Wat staat er over de twee families?
A Ze waren erg blij.
B Ze waren erg boos.
C Ze waren erg in de war.
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Tekst 5
1p

9

Van wie gaat deze reclamecampagne uit?
diëtisten
huisartsen
tandartsen

A
B
C

¿Te has dado cuenta de lo
importante que es la boca
en tu vida?
Alimentarse, sonreír, comunicarse,
amar, sufrir,… Tu boca habla de ti.
Refleja tu salud, tus sentimientos, es
tu primera tarjeta de presentación. Y
ya que la vas a necesitar durante toda
la vida, controla tus dientes
periódicamente (1-2 veces al año).
Detectar a tiempo cualquier problema
te puede evitar medidas más drásticas
y costosas en el futuro. Depende de ti.
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Tekst 6
1p

10

Miguel de la Torre is abonnee van de krant La Vanguardia.
Wat moet hij doen om gratis vliegtickets te kunnen winnen?
A een formulier invullen en per post opsturen
B een sms sturen met de gevraagde informatie
C op SkyEurope.com vragen over steden beantwoorden

Sorteamos 125 billetes
de ida y vuelta gratis
exclusivo para suscriptores
de LA VANGUARDIA
Puedes ganar 2 vuelos gratuitos de ida y vuelta, para ti y tu acompañante, a
Viena, Praga, Cracovia, Budapest, Salzburgo o Bratislava (vuelos directos
desde el aeropuerto del Prat, Barcelona).
Tienes 2 opciones para participar:
¾ Envía un SMS al 5522 con la palabra
billetes+nombre y apellidos+tu número de
suscriptor.
¾ Entra en www.lavanguardia.es/club/skyeurope
y rellena el formulario de participación con tus
datos.
Cada ganador recibe billetes de ida y vuelta para 2 personas.
Oferta depende de disponibilidad de plazas.
_____________________________________________________
DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR DE LA VANGUARDIA :
¾ El periódico La Vanguardia a primera hora en tu casa
¾ Descuentos en teatros, cines, museos, conciertos
¾ Acceso gratuito a todos los servicios de www.lavanguardia.es
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Tekst 7

Hospedaje gratis en todo el mundo

1

2

Es el sueño1) de todo viajero que
tiene poco dinero: elegir un lugar de
destino, conocer a gente local que
quiera ser tu guía, mostrarte la cultura
del país y ofrecerte su casa para
dormir gratis.
Internet ya lo hace posible. Más de
250.000 jóvenes en 200 países
organizan sus vacaciones de verano y
viajes por medio de CouchSurfing.com
y HospitalityClub.org.
Son dos organizaciones que conectan
a viajeros de todo el mundo con
personas que les ofrecen un lugar
donde dormir.

dice Sandra. "Y aquí en Barcelona me
gusta mostrarles cómo vivo yo."

CouchSurfing, creada en 2004 en
EEUU, tiene más de 90.000 usuarios.
En España hay 1.000. Sandra Montes
es uno de ellos: "No me gusta ser una
turista más, me gusta conocer los
sitios con la gente local. Yo he visitado
Italia y dormía en casa de
CouchSurfers. Ha sido maravilloso,
ahora son mis amigos. Prefiero viajar
de esta manera a dormir en un hotel",

3

HospitalityClub, creada en 2000 en
Alemania, tiene más de 170.000
usuarios en todo el mundo y 4.000 en
España. Entre ellos está Gabriel Sanz.
Él ha recibido en su casa a unas 15
personas de todas las nacionalidades.
Siempre ha sido una experiencia
fantástica.

4

Viajar con estas organizaciones es
simple: sólo tienes que hacerte un
perfil personal en Internet con foto,
aficiones e intereses. En CouchSurfing
se puede contar cómo ha sido la
experiencia. En HospitalityClub es
obligatorio enseñar el pasaporte. Esta
nueva forma de turismo para jóvenes
es muy popular porque el alojamiento
es totalmente gratis. Las dos
organizaciones funcionan sin
publicidad. Sólo tienen el dinero que
sus miembros dan espontáneamente.

noot 1 el sueño = de droom
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Over welke droom gaat het in alinea 1?
A Een taalcursus in het buitenland volgen.
B Goedkoop een ander land leren kennen.
C Reisleider worden in het buitenland.

1p

12

Wat zijn CouchSurfing.com en HospitalityClub.org?
Internetsites waarop je
A adressen vindt om bij mensen te logeren.
B goedkope vluchten kunt boeken.
C toeristische informatie over steden kunt vinden.

1p

13

Wat staat er in alinea 2 over Sandra Montes?
A Zij heeft goede ervaringen met CouchSurfing.
B Zij probeert vrienden te interesseren voor CouchSurfing.
C Zij wil CouchSurfing gaan opzetten in Spanje.

1p

14

Lees alinea 3.
Æ Is Gabriel Sanz positief over zijn ervaring met HospitalityClub?
Omcirkel op je uitwerkbijlage 'ja' of 'nee', én schrijf de eerste twee woorden op
van de Spaanse zin waaruit dat blijkt.

1p

15

In alinea 4 wordt informatie gegeven over de twee organisaties.
Welke bewering geldt voor alle twee?
A Een geldig identiteitsbewijs is vereist.
B Het lidmaatschap is één jaar geldig.
C Je moet je persoonlijke gegevens op internet zetten.

1p

16

Hoe komen de twee organisaties aan geld?
A door inkomsten uit reclame
B door lidmaatschapsgeld
C door vrijwillige bijdragen van leden

BB-0081-a-11-1-o
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Tekst 8

Karlos Arguiñano en tu cocina
Karlos Arguiñano es cocinero
y además tiene un programa
muy divertido en la tele:
Karlos Arguiñano en tu
cocina. Karlos hace reír a
miles de telespectadores
mientras prepara sus
deliciosas recetas. Hablamos
con él en la cocina de los
estudios. Esto es lo que nos
contó, entre chistes1) y risas.
1

2

3

los cocineros de restaurantes famosos
me conocían. Después, cuando llegué a
la tele, la gente empezó a reconocerme
por la calle. ¡Increíble!

Karlos, ¿comías mucho
cuando eras pequeño?
Me llamaban piernas flacas2) porque
era muy delgado. La gente pensaba que
mis padres no me daban suficiente de
comer, pero no era así. Yo comía
mucho, pero simplemente no
engordaba…
¿Dónde aprendiste a cocinar?
Era el mayor de la casa, así que a los 7
años ayudaba a mi madre en la cocina
a preparar la comida: pelar patatas,
picar cebollas. Las cebollas me hacían
llorar, pero no dejé de ayudar a mi
madre. Con 15 años hice un curso de
cocina para aprender más e incluso
ahora aprendo cosas nuevas.
Todo el mundo conoce tus
palabras "rico, rico" en tu
programa de cocina. ¿Te gusta
trabajar en la tele?
Sí, me gusta mucho. Al principio, sólo

4

¿Qué hacéis con la comida que
preparas en tu programa?
Trabajamos de 9 a 5 para hacer el
programa porque preparamos los
programas de toda la semana. Así que,
en las pausas, devoramos 3) los platos.

5

¿Te ha pasado alguna vez algo
especial con un plato o con una
persona que comió un plato tuyo?
Un día le cociné un plato de pollo a
una mujer. A mitad de la comida le
pregunté si le gustaba. Ella me dijo:
"Karlos, en este momento estoy
comiendo algo muy rico, delicioso…
Por favor, ¡no me molestes! Luego
hablamos, ¿de acuerdo?" Creo que es
lo mejor que me han dicho en toda mi
vida.

noot 1 el chiste = de grap, het mopje
noot 2 flaco = dun
noot 3 devorar = verslinden, gulzig opeten
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Lees de inleiding.
Wat doet Karlos in het kookprogramma Karlos Arguiñano en tu cocina?
A Hij geeft commentaar op wat de kok doet.
B Hij laat zien hoe bepaalde recepten worden klaargemaakt.
C Hij verkoopt keukenspullen.

1p

18

Wat vertelt Karlos over zijn jeugd in alinea 1?
A Hij at veel, maar bleef toch mager.
B Hij lustte het eten niet dat zijn ouders klaarmaakten.
C Hij was vaak alleen thuis.

1p

19

Waar leerde Karlos voor het eerst koken, volgens alinea 2?
A bij zijn moeder in de keuken
B in het restaurant van een vriend
C op een koksopleiding

1p

20

Lees alinea 3.
Wat is er veranderd sinds Karlos op de televisie komt?
A Hij heeft nu zijn eigen restaurant.
B Hij is nu een beroemde Spanjaard.
C Hij krijgt nu veel aanvragen voor optredens.

1p

21

Lees alinea 4.
Wat gebeurt er met de gerechten die tijdens het programma worden bereid?
A Ze worden opgegeten in de studio.
B Ze worden uitgedeeld onder het publiek.
C Ze worden weggegooid.

1p

22

Lees alinea 5.
Wat wilde de vrouw over wie Karlos vertelt?
A Ze wilde het recept van de kipschotel hebben.
B Ze wilde nog een tweede bord van de kipschotel bestellen.
C Ze wilde ongestoord kunnen genieten van de kipschotel.

1p

23

Wat vond Karlos van de opmerking van deze vrouw?
A Hij begreep haar niet.
B Hij was beledigd.
C Hij was er erg blij mee.

BB-0081-a-11-1-o

11

lees verder ►►►

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.

Pagina: 147

Tekst 9

Dietas
He perdido peso últimamente y me
gustaría mantenerme así. ¿Qué dieta
me recomiendas?
Mercedes (Madrid)
Hola Mercedes:
Si has conseguido tu peso ideal, debes
seguir una dieta rica en frutas y verduras,
que contenga todos los grupos de alimentos.
Y debes moderar el consumo de grasas,
sobre todo las de origen animal y azúcares,
para no recuperar el peso perdido. Las
cocciones más recomendadas son la
plancha, horno, vapor, hervido y
microondas. También es importante que
hagas ejercicio regularmente.
Carmen Posadas

1p

24

Mercedes heeft een vraag gesteld aan Carmen Posadas, diëtiste van het
tijdschrift Mía.
Wat wil Mercedes weten?
A Hoe ze moet aankomen.
B Hoe ze moet afvallen.
C Hoe ze op gewicht moet blijven.

2p

25

Geef van elk van de onderstaande adviezen aan of Mercedes dit advies wel of
niet krijgt.
1 Let op wat je eet!
2 Drink veel water!
3 Sport voldoende!

BB-0081-a-11-1-o
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1p

26

Waarom staan er afbeeldingen van dieren op de vliegtuigen van Iberia?
Om aandacht te vragen voor
A bedreigde diersoorten in Spanje.
B de milieuvriendelijkheid van de vliegtuigen.
C het nieuwe imago van Iberia.

Animales en los aviones
Desde el mes de enero, los aviones de la compañía aérea Iberia llevan en
sus alas la imagen de 13 animales diferentes. Con esta iniciativa, Iberia
pretende contribuir a la protección de estos animales de la fauna de España.
Sin protección estos animales desaparecerán
de la península ibérica. Ejemplos de animales
que corren peligro de desaparecer son el
águila imperial y el oso pardo.
La iniciativa para poner imágenes de
estos animales en los aviones ha sido
tomada por importantes organizaciones de
protección del medio ambiente.
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Tekst 11

Amor en el circo

1

Todo empezó hace unos días
cuando Chico, un león de 8 años, y
Luigina, una tigresa blanca de 3 años,
se conocieron por primera vez. El león
viene de un circo inglés y la tigresa de
uno italiano. Ahora están juntos en el
Circo Americano de Valencia.

2

“Fue un amor a primera vista. Las
jaulas están cerca, los animales se
vieron y se han enamorado”, comenta
el director del circo. “Chico la llama
con sus rugidos 1). Luigina se pone
nerviosa y le contesta. Y así toda la
noche.”

3

Uno de los cuidadores nos dice:
“Es muy raro lo que está pasando. No
es normal que un león se interese por
una tigresa porque son dos especies 2)
diferentes. Hay una atracción que no
tiene explicación.”

4

toda la noche. Los rugidos son muy
fuertes. Además no quieren hacer su
trabajo en el circo. Cuando empiezan
las funciones los dos están cansados
porque se han pasado buena parte de
la noche despiertos.”

Para los trabajadores del circo es
una historia de amor muy bonita, pero
están preocupados por los problemas
que provoca. “Hay quejas de algunos
vecinos porque no pueden dormir.
Chico y Luigina no dejan de rugir en

5

Afortunadamente, la mayoría de
los vecinos entienden el problema.
Según una vecina, los animales están
enamorados y no se puede hacer
nada. “Me parece estupendo, el amor
es muy bonito. A veces me asusto
cuando oigo los rugidos en mitad de la
noche. Ahora sé que es por amor y no
me importa. Las personas debemos
aprender de los animales y querernos
más.”

6

Una de las medidas que el circo ha
tomado, ha sido acercar las jaulas del
león y la tigresa. “Cuando se ven el
uno al otro están menos nerviosos y
los rugidos son menos fuertes”, dice el
director. “Dentro de una semana nos
vamos de Valencia. Chico vuelve a
Inglaterra y Luigina a Italia. Va a ser
muy triste separarlos.”

noot 1 el rugido = het gebrul
noot 2 la especie = de soort
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Wat staat er in alinea 1 over de leeuw Chico en de tijgerin Luigina?
A Ze hebben elkaar kortgeleden ontmoet.
B Ze komen oorspronkelijk uit hetzelfde circus.
C Ze zijn voor het eerst samen opgetreden.

1p

28

Wat zegt de circusdirecteur in alinea 2 over Chico en Luigina?
A Ze proberen ’s nachts bij elkaar in de kooi te komen.
B Ze werden meteen verliefd op elkaar.
C Ze zijn agressief tegen hem.

1p

29

Lees alinea 3.
Hoe vindt een verzorger het gedrag van Chico en Luigina?
A heel bijzonder
B heel normaal
C heel vervelend

1p

30

Waarover klagen sommige buren, volgens alinea 4?

1p

31

Lees alinea 4.
Waarover zijn de mensen van het circus bezorgd?
A Dat de andere dieren jaloers worden.
B Dat de twee dieren te vermoeid raken voor hun optreden.
C Dat er in hun circus geen dieren meer mogen optreden.

1p

32

Lees alinea 5.
Wat vindt een buurtbewoonster van het gedrag van Chico en Luigina?
A Ze heeft er geen probleem mee, omdat het circus maar kort blijft.
B Ze toont begrip en vindt dat mensen nog van dieren kunnen leren.
C Ze zegt dat allebei de dieren te veel overlast veroorzaken.

1p

33

Lees alinea 6.
Wat gaat er over een week gebeuren?

BB-0081-a-11-1-o
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1p

34

Wat kun je doen op de website www.revistayou.es?
A chatten met vrienden
B nieuwe vrienden maken
C praten over je moeilijkheden

Ahora que ya tenemos web
(www.revistayou.es)
puedes entrar en la sección ‘Terapia
de grupo’ y contarnos tus dudas y
problemas. Otros internautas te
aconsejan y dan sus opiniones en
nuestra página de web.
El tema más interesante de cada mes
se publicará también en
la revista YOU.
Pues, ¿a qué esperas?
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1p

35

Je bent in de zomervakantie op een maandag in Barcelona en wilt de dierentuin
bezoeken.
Æ Is die dan open?
Omcirkel op je uitwerkbijlage 'ja' of 'nee', én schrijf de eerste twee woorden
op van de Spaanse zin waaruit dat blijkt.

PARC ZOO DE BARCELONA
Parc de la Ciutadella, 08003 Barcelona
Tel. 932256783.
www.zoobarcelona.com

Un espectáculo que no puedes perderte
¿Quieres pasar un día inolvidable?
Ven al Zoo de Barcelona y déjate sorprender.
Conoce las más de 355 especies de animales que
viven en el Zoo: los descendientes del gorila
albino, Copito de Nieve; leones y tigres; reptiles;
pájaros tropicales... Y disfruta con el magnífico
espectáculo de los delfines.

Un entorno muy especial
Las instalaciones del Zoo de Barcelona reproducen el
hábitat natural de los animales que viven en él.
Grandes espacios con la flora regional del lugar de
donde vienen y en los que el visitante siempre tiene un
excelente punto de vista.

Una variada oferta de servicios
En el Zoo de Barcelona hay una gran variedad de
servicios para pasar un día completo: una
magnífica área de juegos para los niños más
pequeños, tienda de recuerdos, bares,
restaurantes, coches eléctricos, minitren… ¡Y no te
pierdas los paseos en pony!
Ven al Zoo de Barcelona. ¡Tienes que verlo!

Horario
Abierto todos los días del año, excepto el 1 de enero y el 25 de diciembre.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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1p

36

Je zoekt in Spanje een camping zo dicht mogelijk bij het strand.
Æ Welke camping is dat?

Alquiler de bungalows y apartamentos
Apertura 1 de abril a 30 de septiembre
Centro comercial, 3 bares, 2 snacks, 2 restaurantes, 2 grills y pizzería.
Piscina de 2.000 m2, 9 pistas de tenis, voleibol, básquet, 2 campos de fútbol,
minigolf.
Organizamos fiestas, bailes y excursiones.
Tel. 972 75 84 50 y 972 75 84 54 – Fax 972 76 0070
TORROELLA DE MONTRI – COSTA BRAVA

www.eldelfinverde.com

info@eldelfinverde.com

PINEDA DE MAR /

COSTA BRAVA
Piscina, alquiler bungalows y móbilhomes

Tel. 972/ 77 08 66 – Fax 972/ 77 43 40

Camping internacional

Platja de la Fosca
PALAMÓS / COSTA BRAVA
Móbilhomes de 4 y 6 personas
Piscina – Bar musical – Restaurante –
Bowling de 4 pistas
Playa a doscientos metros
Información y reservas: Tel. 972 31 75 11 – Fax 972 31 39 35
info@campingkings.com
www.campingkings.com

BUNGALOWS a partir de 41€ noche (4 pers.)
a trescientos metros de la playa.
Ambiente familiar y tranquilo.
Sanitarios con calefacción.
Tel. 972 63 61 79 – Fax 972 66 74 76
CAMPING INTER PALS AV. MEDITERRÁNEO, S/N 17256 PLATJA DE PALS
www.interpals.com
interpals@interpals.com

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-0081-a-11-1-o*

18

lees verdereinde
►►►


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.

Pagina: 154

Uitwerkbijlage VMBO-BB

2011
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op.
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Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.
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VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2011
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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5

De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 38 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
BB-0081-a-11-1-c
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1
1

maximumscore 1
Omdat hij zo klein is / de kleinste kat ter wereld is.

Tekst 2
2

maximumscore 1
pagina 23

Tekst 3
3

A

Tekst 4
4

A

5

C

6

C

7

maximumscore 2
Drie van de volgende overeenkomsten, waarbij een juist antwoord
neerkomt op:
− Ze lijken (precies) op elkaar.
− Ze lopen op dezelfde manier.
− Ze drukken zich op dezelfde manier uit / praten hetzelfde.
− Ze hebben dezelfde blik / oogopslag / ogen.
− Ze hebben dezelfde stem.
indien drie juist
indien twee juist
indien minder dan twee juist

8

2
1
0

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5
9

C

Tekst 6
10

B

Tekst 7
11

B

12

A

13

A

14

maximumscore 1
Ja, Siempre ha

15

C

16

C

Tekst 8
17

B

18

A

19

A

20

B

21

A

22

C

23

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9
24

C

25

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
indien drie juist
indien twee juist
indien minder dan twee juist

2
1
0

Tekst 10
26

A

Tekst 11
27

A

28

B

29

A

30

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op een van de volgende antwoorden:
− Ze kunnen niet slapen (door lawaai/gebrul).
− (Ze klagen over) lawaai/gebrul.

31

B

32

B

33

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op een van de volgende antwoorden:
− De dieren gaan terug naar hun eigen land / naar Engeland en Italië.
− Chico en Luigina worden gescheiden.
− Het circus gaat weg uit Valencia.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12
34

C

Tekst 13
35

maximumscore 1
Ja, abierto todos

Tekst 14
36

maximumscore 1
Camping internacional (King's)

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

naar: Muy Interesante Junior

tekst 2

naar: larevistadegrancanaria.com

tekst 3

naar: Muy Interesante

tekst 4

naar: elmundo.es

tekst 6

naar: La Vanguardia

tekst 7

naar: El País

tekst 8

naar: Muy Interesante Junior

tekst 9

naar: Mía

tekst 10

naar: www.iberia.com

tekst 11

naar: www.valencia/ciudad.es

tekst 12

naar: Revistayou.es

tekst 14

naar: El Periódico
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Examen VMBO-BB

2010
tijdvak 1
donderdag 20 mei
13.30 - 15.00 uur

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

Tekst 1
1p

1

Wat staat er in deze tekst?
A Dat het verplicht is honden aan de riem te houden bij het uitlaten.
B Dat steeds meer gezinnen hun hond meenemen op reis.
C Dat veel honden aan hun lot worden overgelaten in de vakantie.

¡Ayúdales!
Son los reyes de la
casa, uno más de la
familia, pero…
 ¿Qué ocurre?
Cada verano alrededor de 200.000
mascotas son abandonadas
cuando las familias inician sus
vacaciones.

 ¿Qué puedo hacer yo?
 ¿Cuál es la solución?

Preparar bien los viajes. Buscar
alojamientos y hoteles donde
admitan mascotas o pensar si
tienes a alguien con quien pueda
quedarse.

Hay que tener muy en cuenta que
los animales no son sólo juguetes.
Si te planteas tener una mascota,
tienes que ser responsable.
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Tekst 2
1p

2

De firma Levi's heeft een nieuw product op de markt gebracht.
Wat is het?
A Een leren riem waar je je mobieltje aan kunt hangen.
B Een mobieltje dat je kunt vastmaken aan je spijkerbroek.
C Een spijkerbroek met bijpassend mobieltje.

Tecno-Levi's

L

a firma Levi's ha lanzado al
mercado un teléfono móvil pensado
para llevar colgado con una cadena del
pantalón de la misma marca. Infórmate
en www.eu.levi.com/mobile.

Tekst 3
1p

3

Je hebt een rugzak gekocht van het merk Eastpak.
Æ Hoe lang heb je er garantie op volgens dit garantiebewijs?

Garantía
Garantizamos que todos los productos EASTPAK
están libres de defectos, tanto de material como de
fabricación, durante un período de treinta años a
partir de la fecha indicada en el ticket de compra.
Nuestra garantía se aplica siempre y cuando el
producto se utilice para los fines a los que está
destinado y en condiciones normales. No se aplicará
cuando el daño haya sido causado por el desgaste
típico, uso indebido o desatención. Por favor, diríjase
a su tienda más cercana o visite nuestra página Web
www.eastpak.com para más información.
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Tekst 4

El huevo: de la granja a la mesa
1

El Instituto de Estudios del Huevo ha
distribuido un juego interactivo en 19.000
colegios públicos y privados de Educación
Primaria y Secundaria de España. El juego se
llama El huevo: de la granja a la mesa. En este
juego se cuenta el proceso que sigue el huevo
desde que lo pone la gallina hasta que llega al
consumidor. Se ha tomado esta iniciativa para
contribuir a la celebración del Día Mundial del
Huevo en octubre.

2

El juego da información a niños y jóvenes sobre los controles que el huevo
debe superar hasta llegar a la mesa. Se explica qué información está en la
etiqueta en la caja de huevos y en la marca que lleva cada huevo. También se
dan recetas para cocinar con huevos y se dice que el huevo es un buen alimento
dentro de la cocina mediterránea.

3

Con la distribución del juego interactivo entre la juventud se quiere estimular
buenas prácticas de alimentación. Una encuesta ha demostrado que muchos
jóvenes españoles no conocen el valor de la dieta mediterránea, y que tienen
cada vez más problemas de salud.

1p

4

Wat staat er in alinea 1?
Dat scholieren een computerspel over het ei hebben ontworpen.
Hoe je als scholier aan een computerspel over het ei kunt komen.
Waarom Spaanse scholen gratis een computerspel over het ei hebben
ontvangen.

A
B
C

2p

5

Wat kom je volgens alinea 2 te weten als je het spel doet?
Geef van elk van de volgende beweringen aan of ze wel of niet in de tekst
genoemd worden.
1 Je kunt zien dat eieren gecontroleerd zijn.
2 Met eieren kunnen gezonde gerechten gemaakt worden.
3 Spanje exporteert jaarlijks veel eieren.
4 Je mag per week drie eieren eten.

1p

6

Wat staat er in alinea 3 over Spaanse jongeren?
A Ze eten te weinig eieren.
B Ze houden niet van koken.
C Ze weten weinig van gezond eten.
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Tekst 5
2p

7

Hieronder staan drie beweringen over Spanjaarden en internet.
Æ Geef van elk van de beweringen aan of deze juist is of onjuist.
1 Ze kopen bij voorkeur films, muziek en leesmateriaal via internet.
2 Ze bekijken films of voorstellingen het liefst via internet.
3 Ze kopen hardware liever in een winkel dan via internet.

¿Qué compramos los españoles en Internet?
Los españoles ya sabemos lo que es comprar
en Internet. Entre nuestras preferencias se
sitúan discos, películas, libros y revistas,
según los datos de Consumer Link. Las
entradas de cine o espectáculos representan
una tercera parte de las transacciones on line,
seguidas de las compras de software, que
toman la cuarta parte de las ventas. Las
ventas de hardware continúan presentando
buenos resultados, ya que los precios son más
reducidos en Internet que en una tienda
tradicional.
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Tekst 6

"No somos artistas, sólo cinco amigos"
1

2

3

El grupo La Oreja de Van Gogh:
Amaya, Xabi, Pablo, Álvaro y Haritz,
está realizando una gira 1) por España
para presentar su nuevo CD Guapa.
Según ellos, este disco es el mejor
que han hecho. En tan sólo cuatro
meses han conseguido cuatro discos
de platino en España, uno en Estados
Unidos, otro en Colombia y otro en
México. Dicen que están más
motivados que nunca.
hacemos por respeto a los fans sobre
todo. Uno tiene que estar
mínimamente presentable para hacer
buenos conciertos.

Lo habéis conseguido todo
dentro del mundo de la música.
¿Qué motivación tenéis ahora en
vuestra carrera?
El grupo está en su mejor momento
creativamente. Nos gusta nuestra
manera de trabajar, pero todavía
podemos aprender mucho y queremos
hacer cosas nuevas. Nuestra
motivación es que tenemos todos los
conciertos llenos. Pero lo que cuenta
sobre todo es que somos cinco amigos
y no nos sentimos 'artistas'. Nos
consideran estrellas, pero en realidad
somos gente normal.
Durante una gira no vais mucho
de fiesta. ¿Eso es verdad?
Sí, eso es totalmente correcto. El
grupo lleva diez años actuando y es
imposible salir mucho, de lo contrario
estaríamos acabados. Además, lo

4

¿Es cierto que antes de empezar
un concierto siempre le dais un
beso a Amaya?
Le damos dos besos, uno en cada
mejilla y en ningún sitio más... jejeje.
Nos deseamos suerte así, nos
abrazamos y empezamos el concierto.

5

Sois de San Sebastián, pero
siempre habéis tenido una relación
especial con Valencia. ¿Por qué?
Valencia fue nuestra primera actuación
fuera de San Sebastián. En el verano
del 98 hicimos un concierto en la sala
Arena durante la primera gira. Es un
recuerdo muy especial.

noot 1 la gira = de tournee
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1p

8

In alinea 1 wordt informatie gegeven over de band La Oreja de Van Gogh.
Welke bewering is juist?
A De band heeft een nieuwe CD gemaakt.
B De naam van de band is pas veranderd.
C Er zit een nieuwe muzikant in de band.

1p

9

Waarom worden in alinea 1 de Verenigde Staten, Colombia en México
genoemd?
De band La Oreja de Van Gogh
A gaat daar op tournee.
B heeft daar ook veel succes.
C is daar op vakantie geweest.

1p

10

Lees alinea 2.
La Oreja de Van Gogh heeft de top bereikt.
Wat motiveert de band om door te gaan?
A dat ze naast de muziek ook andere dingen gaan doen
B dat ze nog meer geld verdienen
C dat ze volle zalen trekken

1p

11

Lees alinea 2.
Wat komt voor de leden van de band op de eerste plaats?
A hun artistieke kwaliteiten
B hun succes
C hun vriendschap

1p

12

Wat vertellen de leden van de band in alinea 3?
A Ze gaan weinig uit, omdat ze fit willen zijn voor een optreden.
B Ze hebben een keer een concert afgelast, omdat ze doodmoe waren.
C Ze vinden het leuk om uit te gaan met fans.

1p

13

Lees alinea 4.
Æ Schrijf één van de dingen op die de jongens van de band doen voordat het
optreden begint.

1p

14

Lees alinea 5.
Waarom is Valencia zo speciaal voor de band?
A Daar gaven ze hun eerste concert buiten hun geboorteplaats.
B Daar hebben ze elkaar leren kennen.
C Daar komen ze oorspronkelijk vandaan.
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Tekst 7

"Estoy orgullosa de trabajar
en la brigada Alazanes"
1

2

3

Chus Muñoz empezó a trabajar en
el Cuerpo Nacional de Policía cuando
tenía 25 años. Primero hizo prácticas
en Barcelona durante un año y
después pasó 14 meses en una
comisaría de Madrid. Un día su sueño
se hizo realidad: trabajar para la
brigada Alazanes.
bien como ellos. En la calle hay que
ser muy fuerte porque si no, puedes
tener problemas. Afortunadamente me
aceptaron en poco tiempo y la relación
es muy buena."

El trabajo de esta brigada consiste
en prevenir la delincuencia 1), proteger
a los turistas y acompañar a la Familia
Real en sus viajes por Madrid. Pero lo
más especial de Alazanes es que
todos los agentes van en moto. Esto
no fue fácil para Chus porque nunca
había ido en moto antes. "Al principio
tuve problemas porque la moto es muy
grande y pesada. ¡Pesa 230 kilos!
Ahora estoy contenta con la moto y ya
no quiero patrullar ni a pie ni en coche.
Me gusta ir en moto."
La brigada
está formada
por 120
hombres y
sólo 3
mujeres. Hay
que trabajar
muy duro para
entrar en ella.
Chus dice: "Al
principio tuve
que demostrar
a mis
compañeros
que podía
hacer mi
trabajo tan

4

Un día de trabajo empieza con una
reunión a las siete de la mañana. Chus
y su compañero de patrulla, León,
reciben instrucciones sobre el trabajo
y la zona donde tienen que trabajar
ese día. Cada día patrullan juntos por
un distrito diferente.

5

Todos los agentes están
conectados al 091, el número interno
de la policía. Es que a veces necesitan
la ayuda de otros compañeros si hay
una situación complicada. "Nunca
sabes lo que puede pasar", dice Chus.
"Depende del barrio si hay problemas
o no. Lo más difícil son las zonas
donde se vende droga, pero también
hay robos de bolsos, de coches,
peleas en las calles… El trabajo es
muy variado. Siempre hay que estar
preparado para todo tipo de
situaciones." Chus ha tenido suerte
hasta ahora en su trabajo: "Todavía no
he tenido que utilizar mi pistola.
Espero no tener que hacerlo nunca."

noot 1 prevenir la delincuencia = misdaad voorkomen
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15

Lees alinea 1.
Het was de droom van agente Chus Muñoz om te werken bij
A de nationale politie.
B de politie in Barcelona.
C een speciale politie-eenheid.

2p

16

Lees alinea 2.
Æ Staat de volgende informatie over het werk van de ‘Alazanes’ brigade er wel
of niet in?
De brigade
1 beschermt toeristen.
2 begeleidt de koninklijke familie.
3 regelt het verkeer.
4 geeft boetes bij verkeersovertredingen.

1p

17

Wat vond Chus moeilijk in het begin?
A het halen van haar rijbewijs
B het rijden op een motor
C het te voet patrouilleren door de stad

1p

18

Wat vertelt Chus in alinea 3 over haar mannelijke collega’s?
A In het begin gedroegen ze zich opdringerig.
B Ze accepteren haar omdat ze haar werk goed doet.
C Ze willen graag meer vrouwen in het korps.

1p

19

Lees alinea 4.
Wat krijgt Chus te horen tijdens de bijeenkomst om 07.00 uur?
A met welke collega’s ze die dag moet samenwerken
B wat ze die dag aan problemen kan verwachten
C wat ze die dag moet doen en in welke wijk

1p

20

Waarvoor dient nummer 091 (alinea 5)?
A Burgers in nood kunnen dit nummer bellen.
B De politie kan met dit nummer een ambulance oproepen.
C Politieagenten kunnen elkaar om hulp vragen via dit nummer.

2p

21

Lees alinea 5 en schrijf drie strafbare feiten op die Chus regelmatig tegenkomt.

1p

22

Wat zegt Chus over het gebruik van haar dienstpistool?
A Ze is blij dat ze het nog nooit heeft hoeven gebruiken.
B Ze vindt het erg dat ze het wel eens heeft moeten gebruiken.
C Ze zal het alleen gebruiken als ze in levensgevaar verkeert.
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Tekst 8
2p

23

Deze tekst is een interview met de Spaanse popzangeres Malú.
Æ Welk kopje hoort op welke stippellijn?
 La ropa que prefiero
 El trabajo es mi vida, pero …
 Una flor en el amor
 Estoy muy contenta
Let op: je houdt één kopje over dat nergens bij past.

Malú, la cantante famosa del pop
español, ha terminado su nuevo CD.
¿Quieres saber cómo se siente esta chica
madrileña de 23 años? Pues, ella misma te lo
explica.

1 ..................................................
Empecé con 15 años y he publicado seis
discos en siete años. Vivo para trabajar y no
puedo estar más de dos días sentada en el
sofá. Pero también quiero tener otras
experiencias como una persona normal.

2 ..................................................
No sigo la moda simplemente, me pongo lo
que me sienta bien cada día. De hecho, soy
muy normal, un día me miro en el espejo 10
veces antes de salir y otro día me pongo
cualquier cosa.

3 ..................................................
Ya tengo 23 años y eso se nota en el período
en que estoy viviendo, de tranquilidad, de
aprender a organizar mi vida. Ahora me
siento segura de mí misma y feliz y sé muy
bien lo que quiero.

BB-0081-a-10-1-o
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24

Wat is "el Bicing"?
A een fiets die in Barcelona wordt gemaakt
B een fietsroute langs bezienswaardigheden in Barcelona
C een manier om een fiets te huren in Barcelona

¿Qué es el Bicing?

Descubre una forma diferente de moverte por Barcelona.
El Bicing es tu nuevo transporte público en bicicleta. Un nuevo servicio sencillo y
práctico que puedes utilizar en tus trayectos por la ciudad.
Solicita tu tarjeta a través del Web.
Muy pronto recibirás en casa tu tarjeta y toda la información necesaria para
utilizar este servicio.
El Bicing es muy fácil.
Retiras la bicicleta de cualquiera de las estaciones de Bicing, la usas durante el
trayecto y la devuelves en la estación más cercana a tu destino. Los primeros
treinta minutos de cada trayecto están incluidos en la tarifa de abonado/a.
A partir de ahí, pagas según el tiempo que utilices la bicicleta, con un máximo de
dos horas por trayecto (ve las tarifas).
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Tekst 10

Entrevista con Pedro Duque
Pedro Duque es uno de los dos astronautas españoles. Hablamos
con él en el Instituto de Ingeniería de España.
1

Pedro, ¿desde cuándo querías
ser astronauta?
Tenía cuatro años cuando vi que
Armstrong pisaba por primera vez la
Luna. Me impresionó mucho y desde
entonces mi gran ilusión era visitar
algún planeta.

2

¿Cómo es la vida durante una
misión en la Estación Espacial1)?
Hacemos días de ocho horas. El sol no
sale por la mañana, pero sale cada
hora y media. Es porque la Estación
gira alrededor de la Tierra en esos 90
minutos. Entonces miramos el reloj
mucho y siempre ponemos el
despertador. El trabajo es muy duro y
no perdemos un minuto.

3

¿Cambia el aspecto de la Tierra
desde allí arriba?
Sí, desde el espacio todo es muy
pequeño: los países, los mares, las
montañas...

4

unos zapatos de baile para no salir en
las fotos en calcetines.

¿Se pueden ver las estrellas?
Sí, las ves muy bien durante un paseo
espacial fuera de la Estación, mejor
que desde dentro, porque el cristal de
las ventanas es muy gordo.

5

¿Llevas contigo muchos objetos
personales?
El peso está limitado a un kilo y medio.
Por eso sólo llevo unas fotos de mi
familia y cosas de uso personal.

6

¿Utilizáis zapatos allí?
Los zapatos no son necesarios ya que
no se puede andar. Pero tengo que
confesar que en una ocasión me llevé

7

¿Crees que existe vida fuera de
la Tierra?
Conocemos muy poco de lo que hay.
Sabemos que hay agua en el planeta
Marte, así que puede haber de todo en
los planetas.

8

¿Habrá más astronautas
españoles en el futuro?
Espero que sí. Gracias a la nueva
generación de ingenieros y científicos
habrá nuevos inventos como por
ejemplo nuevas formas de vivir y
nuevas formas de energía. Con estos
inventos los astronautas españoles
pueden ir a otros planetas en el futuro.

noot 1 la estación espacial = het ruimtestation
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Wat kom je te weten over Pedro Duque in alinea 1?
A Hij heeft al vier keer een ruimtereis gemaakt.
B Hij is al vier jaar een ruimtereis aan het voorbereiden.
C Hij wilde al astronaut worden toen hij vier was.

1p

26

Wat vertelt Pedro in alinea 2?
A Er is weinig te doen tijdens een ruimtereis.
B Hij heeft het heel druk in het ruimtestation.
C Slapen in het ruimtestation is een probleem.

1p

27

Lees alinea 4.
Hoe kun je het best de sterren zien als je in de ruimte bent?
A door een sterrenkijker vanuit het ruimtestation
B door een van de vele ramen in het ruimtestation
C door een wandeling te maken buiten het ruimtestation

1p

28

Lees alinea 5.
Wat zegt Pedro over het meenemen van bagage op ruimtereis?
A Hij mag maar heel weinig meenemen.
B Hij neemt vooral lichte kleding mee.
C Hij neemt zo veel mogelijk mee.

1p

29

Lees alinea 6.
Waarom nam Pedro een keer een paar dansschoenen mee de ruimte in?
A Omdat het zijn lievelingsschoenen waren.
B Omdat hij dan makkelijker kan zweven.
C Omdat hij niet zonder schoenen op de foto wilde.

1p

30

Wat zegt Pedro in alinea 7 over leven op andere planeten?
A Hij gelooft er niet in.
B Hij weet zeker dat het bestaat.
C Hij zegt dat niemand het weet.

1p

31

Lees alinea 8.
Waardoor zullen er meer Spaanse astronauten zijn in de toekomst, volgens
Pedro?
A door meer geld
B door meer publiciteit
C door nieuwe ontdekkingen
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Tekst 11
1p

32

Als je de "5 gouden regels" uit deze tekst opvolgt, dan heb je een hond die
A een gezond gebit heeft.
B een mooie vacht houdt.
C gehoorzaam is.

5 reglas de oro
1

Usa siempre alimento seco. La comida dura
realiza un efecto de limpieza.

2

Utiliza alimento seco específico para
animales con problemas dentales, para prevenir
trastornos.

3

Puedes dar a tu perro juguetes limpiadores,
como huesos o golosinas especiales para combatir la placa bacteriana y el
mal aliento.

4

Tu perro debe jugar con juguetes de goma. Son eficaces limpiadores,
especialmente para perros muy jóvenes.

5

Utiliza cepillo y pasta específicos para la higiene de la boca al menos una
vez por semana. No uses pasta dentrífica para personas porque produce mucha
espuma y porque contiene flúor, que es innecesario para los perros. Además, el
flúor puede irritar su estómago.
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1p

33

Araceli wil weten of ze met haar lengte model kan worden.
Welk antwoord krijgt ze?
A Ze kan fotomodel worden of bij de televisie gaan werken.
B Ze krijgt meteen een contract aangeboden.
C Ze moet een foto inleveren waar ook haar benen op staan.

¿Puedo ser modelo?
Soy una chica de 18 años y me gustaría ser modelo.
Peso 59 kg y mido 1,68 m. ¿Con estas medidas podría
llegar a serlo? ¿Es necesario que mida como mínimo
1,70? ¿Dónde y cómo puedo iniciarme?
Araceli, Guipúzcoa
Las medidas dependen de la especialidad que te
interese. Las modelos de catwalk, por ejemplo, deben
ser muy altas, pero las de fotografía o de televisión, no. Y encima son las que
están mejor pagadas.
Si te interesa iniciarte, debes dirigirte a una agencia de modelos con tu carta de
presentación. En esa carta tienes que incluir diferentes fotografías tuyas hechas
por un fotógrafo profesional. Y después esperar a que te llamen.
Truco: ¡Ten paciencia!

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

BB-0081-a-10-1-o

15

lees verder 

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.

Pagina: 181

Tekst 13
1p

34

Waarover kun je informatie vinden op de internetpagina’s die in deze tekst
worden genoemd?
A goedkoop overnachten in Europese steden
B goedkoop uitgaan in Spaanse steden
C voordelige stedentrips in Europa

Ideal si tienes poco dinero
Bajo la etiqueta "Urban 30s" existen unas webs que permiten conseguir noches
de hotel en distintas ciudades españolas y europeas a un precio muy asequible,
alrededor de 30 €. Consulta las siguientes direcciones en Internet:
www.barcelona30.com, www.madrid30.com, www.ibiza30.com,
www.london30.com, www.paris35.com y www.roma30.com.

Tekst 14
1p

35

Hoe maak je kans om deze pennen te krijgen?
A door een abonnement op het blad Clara te nemen
B door een bon uit het blad Clara in te vullen en op te sturen
C door een leuk idee of je mening te sturen aan het blad Clara

Nos importa lo que piensas
Si deseas hacernos llegar tus opiniones, ideas o sugerencias, no lo
dudes, escríbenos a Clara, Tus cartas, c/ Muntaner, 40-42, 08011 Barcelona,
o envía un mail a Clara@hymsa.com.
Por favor, no olvides poner tu nombre completo, dirección, teléfono y correo
electrónico.

Si tu mensaje aparece publicado en nuestro próximo número,
conseguirás este juego de bolígrafo y pluma de INOXCROM.
CLARA junio

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

2010
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B
{

C

D

of

A

B {
C
{
X

of

D

A

B {
C
{
X
X

D

B

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

Tekst 1
1

A

B

C

Tekst 2
2

A

B

C

Tekst 3
3

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

Tekst 4
4

A

5

Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.

6

B

C

1

wel

niet

2

wel

niet

3

wel

niet

4

wel

niet

A

B
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Tekst 5
7

Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’.
1

juist

onjuist

2

juist

onjuist

3

juist

onjuist

Tekst 6
8

A

B

C

9

A

B

C

10

A

B

C

11

A

B

C

12

A

B

C

13

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

14

A

B

C

Tekst 7
15

A

B

C

16

Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.
1

wel

niet

2

wel

niet

3

wel

niet

4

wel

niet

17

A

B

C

18

A

B

C

19

A

B

C
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20

A

B

C

21

1 .........................................................................................................................
2 .........................................................................................................................
3 .........................................................................................................................

22

A

B

C

Tekst 8
23

Schrijf achter elk nummer het juiste kopje.
1
2
3

Tekst 9
24

A

B

C

Tekst 10
25

A

B

C

26

A

B

C

27

A

B

C

28

A

B

C

29

A

B

C

30

A

B

C

31

A

B

C

Tekst 11
32

A

BB-0081-a-10-1-u

B

C

4

lees verder ►►►

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.

Pagina: 186

Tekst 12
33

A

B

C

Tekst 13
34

A

B

C

Tekst 14
35

A

B

C

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2010
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl).
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling
beoordeling centraal examen van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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5

6
7

8
9

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 40 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1
1

C

Tekst 2
2

B

Tekst 3
3

maximumscore 1
30 jaar

Tekst 4
4

C

5

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 niet
4 niet
Indien vier juist
Indien drie juist
Indien minder dan drie juist

6

2
1
0

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5
7

maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 onjuist
Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist

2
1
0

Tekst 6
8

A

9

B

10

C

11

C

12

A

13

maximumscore 1
Een van de volgende, waarbij een juist antwoord neerkomt op:
− Ze zoenen Amaya / geven Amaya twee kusjes (op elke wang één).
− Ze wensen elkaar succes.
− Ze omhelzen elkaar.

14

A

Tekst 7
15

C

16

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 niet
4 niet
Indien vier juist
Indien drie juist
Indien minder dan drie juist
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Vraag

Antwoord

Scores

17

B

18

B

19

C

20

C

21

maximumscore 2
Drie van de volgende, waarbij een juist antwoord neerkomt op:
− drugshandel
− tasjesroof
− autodiefstal
− vechtpartijen
Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist

22

2
1
0

A

Tekst 8
23

maximumscore 2
1 El trabajo es mi vida, pero…
2 La ropa que prefiero
3 Estoy muy contenta
Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist

2
1
0

Tekst 9
24

C

Tekst 10
25

C

26

B
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Vraag

Antwoord

27

C

28

A

29

C

30

C

31

C

Scores

Tekst 11
32

A

Tekst 12
33

A

Tekst 13
34

A

Tekst 14
35

C

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito.

BB-0081-a-10-1-c

7

lees verder ►►►

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.

Pagina: 194

6 Bronvermeldingen
tekst 2

Mía

tekst 3

garantiebewijs

tekst 4

www.lasprovincias.es

tekst 5

www.lasprovincias.es/valencia

tekst 6

Mía

tekst 9

folder

tekst 10

Muy Interesante Junior

tekst 11

Bravo

tekst 12

Semana

tekst 13

Clara

tekst 14

Mía
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BB-0081-a-10-1-c*

8

lees verdereinde
►►►


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.

Pagina: 195

Examen VMBO-BB

2009
tijdvak 1
vrijdag 29 mei
9.00 - 10.30 uur

Spaans 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.

913-0081-a-BB-1-o

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.

Pagina: 196

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

Tekst 1
1p

1

Waar kun je deze kaart voor gebruiken?
Om iemand te feliciteren met een diploma.
Om iemand te feliciteren met zijn verjaardag.
Om iemand uit te nodigen voor een feest.

A
B
C

Tekst 2
1p

2

Wat moet je doen om op de voorpagina van het blad YOU te komen?
Een foto opsturen met je naam en adres.
Je aanmelden via internet.
Meedoen aan een casting.

A
B
C

¿Te gustaría salir en la miniportada de YOU?
Si quieres aparecer en esta mini versión de nuestra revista
o dar una sorpresa a alguien, sólo tienes que mandar una
foto con tus datos a:
Revista YOU
Sección "La portada del mes"
c/Bailén 84, 08009 Barcelona

913-0081-a-BB-1-o
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Tekst 3
1p

3

Wat is waar over Valencia, volgens deze tekst uit een folder?
Alle winkels zijn open van maandag tot en met vrijdag tot 21.00.
's Winters is het er nooit echt koud.
Sommige banken zijn zaterdags geopend.

A
B
C
1p

4

Hoeveel feestdagen heeft de stad Valencia?
drie
vier
zeven

A
B
C

Valencia, información práctica

Clima
Valencia, con una temperatura media anual de 20 o C, goza de unos inviernos
suaves y unos veranos cálidos.
Horarios comerciales
Los horarios comerciales de los comercios son de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 horas, de lunes a sábado, aunque existen variaciones y muchos grandes
almacenes mantienen un horario continuado de atención al público desde las
10.00 hasta las 21.00 horas.
Bancos
Los bancos abren de lunes a viernes desde las 8.30 o 9.00 hasta las 14.00 o
14.30 horas y también algunas tardes.
Festivos
Son fiestas locales en la ciudad de Valencia, el día de San Vicente Mártir – 22
de enero –, el día de San José – 19 de marzo, el día de San Vicente Ferrer –
lunes siguiente a la semana de Pascua – y el 9 de octubre, día de la Comunidad
Autónoma.
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Tekst 4

¿Quién es Maribel Domínguez?
Considerada como la cuarta mejor jugadora del
mundo, esta mexicana de 27 años se ha convertido en
la capitana del equipo femenino de fútbol de
Barcelona. Conocida como Marigol, por los muchos
goles que marca, esta mujer estuvo jugando al fútbol
en la calle hasta los 16 años con la intención de sacar
a su madre de la miseria y desde entonces ha luchado
por ello.
Ahora que ya tiene un nombre, quiere que en su país haya una liga de fútbol
femenina porque ella sólo piensa en jugar tan bien como los hombres. Ni en su
país ni la propia FIFA 1) le han dado la oportunidad. Pero aquí, en España, verla
jugar se ha convertido en todo un espectáculo.

noot 1 la FIFA = de Wereldvoetbalbond

1p

5

Wat is Maribel Domínguez in het vrouwenvoetbalteam van Barcelona?
A aanvoerder
B keeper
C trainer

1p

6

Heeft Maribel een bijnaam?
Zo ja, schrijf de bijnaam op.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

2p

7

Geef van elke zin hieronder aan of deze juist is of onjuist.
1 Maribel heeft op straat leren voetballen.
2 Maribel wil een officiële voetbalcompetitie voor vrouwen in Mexico.
3 Maribel vindt dat vrouwen beter kunnen voetballen dan mannen.
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Tekst 5
1p

8

Wat is het bijzondere van de Golden Doodles, volgens dit bericht?
Het zijn blindengeleidehonden die
A makkelijk te trainen zijn.
B niet verharen.
C niet zo groot zijn.

Perros para ciegos alérgicos
Una escuela para perros lazarillo (perros guía) en
Holanda está haciendo la vida más fácil para los ciegos
alérgicos. Hasta ahora, sólo tenían un bastón como ayuda
para orientarse.
Los profesionales de esa escuela tuvieron la idea de
entrenar a una raza de perros mezcla de Poodle y Golden
Retriever. El resultado es el Golden Doodle, una raza que
no pierde el pelo.
Algunos ciegos ya han probado estos nuevos animales y están muy satisfechos.

Tekst 6
1p

9

Wat is het nieuwe van deze internetpagina van Yahoo?
A Je kunt informatie vragen over veel meer onderwerpen dan tot nu toe.
B Je vragen worden door andere internetgebruikers beantwoord.
C Je vragen worden door een team van deskundigen beantwoord.

Pregunta. ¿?

Responde. ☺

Descubre. ‘!’

Pregunta lo que quieras
Yahoo ha creado un nuevo portal que te permite buscar y encontrar
información que facilitan otros usuarios. Es decir, tú haces una pregunta y
otra gente te contesta.
Las preguntas y respuestas se clasifican por categorías: educación, música,
famosos o ciencias sociales. Pregunta, pregunta.
www.yahoo.es/respuestas
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Tekst 7

Georgina Pérez, la soldado entre los
soldados
Georgina, de 21 años, ha escogido una profesión ‘para hombres’:
trabaja en el ejército. Ella cuenta:
1

De niña siempre jugaba con los
chicos. Yo era fuerte y me peleaba con
ellos. Desde que tenía 10 años quería
entrar en el ejército. Ahora me gusta
mucho lo que hacemos: entrenar
físicamente, aprender a manejar un
arma, a moverse por el campo o a
realizar emisiones de radio.

2

Al principio a mi familia no le
gustaba porque soy la pequeña de la
familia y además lo ven como un
trabajo de hombres. Mi madre cree
que estar en el ejército puede ser
peligroso. Ahora han visto que me
siento a gusto y están contentos. Mi
madre, orgullosa de mí, enseña mi foto
a todo el mundo. No tengo miedo de
trabajar con armas y sé que me
pueden mandar a un conflicto, pero no
es un problema para mí.

3

Estoy en una compañía en la que
hay 124 hombres y 18 mujeres. En
general, el porcentaje de hombres es
muy alto. De todas formas, todos
somos tratados como iguales. El
uniforme es el mismo y las
habitaciones son iguales, pero
dormimos en habitaciones separadas.
Las mujeres que tenemos el pelo largo
tenemos que llevarlo recogido y sólo
podemos usar pendientes pequeños.

913-0081-a-BB-1-o
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4

Ser soldado no es contradictorio
con ser mujer, aunque muchos
piensen que sí. En el ejército no soy
una mujer, soy un soldado y un
compañero más. No me tratan de una
manera especial. Si vamos al campo y
hay que tirarse al suelo, pues me tiro
igual que los otros. Pero como mujer,
tienes que esforzarte el doble para
demostrar que tú lo puedes hacer
como los hombres.

5

Muchas chicas no terminan la
instrucción porque es muy dura, y no
son fuertes. Yo pienso que ‘si quieres,
puedes’. Quiero llegar lo más alto que
pueda.
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1p

10

Wat kom je over Georgina te weten uit alinea 1?
A Ze houdt niet van sport.
B Ze speelde als kind vooral met meisjes.
C Ze wist al jong dat ze in het leger wilde.

1p

11

Lees alinea 2.
Wat vindt de moeder van Georgina ervan dat zij soldaat is geworden?
A Zij heeft Georgina altijd gesteund.
B Zij is het er nog steeds niet mee eens.
C Zij was eerst tegen, maar is nu trots op Georgina.

1p

12

Lees alinea 2.
Maakt Georgina zich druk om de mogelijke gevaren in het leger?
Schrijf op ‘ja’ of ‘nee’, en schrijf de eerste drie woorden op van de Spaanse
zin waaruit dat blijkt.

2p

13

Lees alinea 3.
Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist.
1 Mannen en vrouwen zijn in het leger gelijkwaardig.
2 Het uniform van vrouwen is anders dan dat van mannen.
3 Mannen en vrouwen hebben in het leger aparte slaapkamers.
4 Vrouwen moeten in het leger kort haar hebben.

1p

14

Wat vertelt Georgina in alinea 4 over vrouwelijke soldaten?
Ze krijgen veel steun van hun mannelijke collega’s.
Ze moeten extra hun best doen om zich te bewijzen.
Ze trainen apart van de mannen.

A
B
C
1p

15

Lees alinea 5.
Hoe vindt Georgina de opleiding in het leger?
A afwisselend
B saai
C zwaar

1p

16

Wat bedoelt Georgina met het laatste zinnetje: “Quiero llegar lo más alto que
pueda.”
A Ik hoop dat ik de opleiding haal.
B Ik weet nog niet of ik in het leger blijf.
C Ik wil een zo hoog mogelijke rang bereiken in het leger.
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Tekst 8
2p

17

In het interview met zanger Manuel Carrasco ontbreken drie kopjes.
Welk kopje hoort op welk stippellijntje? Vul de juiste letter in op je
uitwerkbijlage.
Let op: er blijft één kopje over dat niet in de tekst past.
a La inspiración más importante
b Guitarra, voz y grabadora
c Estar solo
d La fase final

Manuel Carrasco:

¿cómo componer canciones?
Para Manuel Carrasco la música es la
mejor forma de expresión. En su
último disco 'Manuel Carrasco' todas
las canciones son de su mano. Nos
cuenta cómo las compone:

1

texto. Otras veces lo hago al
revés: escribo el texto y después
le pongo la música."

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"A la hora de crear música me
gusta estar tranquilo en casa o
buscar un sitio donde no haya
nadie. Tengo que estar a gusto y
con ganas de escribir."

3

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"Luego, con mis músicos termino
la canción: hacemos los arreglos,
metemos los instrumentos,
perfeccionamos la canción en el
ordenador. En mi último disco he
dedicado mucho tiempo a la
composición y a los arreglos."

2

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"A veces cojo mi instrumento,
empiezo a tocar acordes y canto
una melodía. Grabo las cosas que
me gustan y luego escribo el

913-0081-a-BB-1-o
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Tekst 9
1p

18

Vanessa wil weten of ze verliefd is. Welk antwoord krijgt ze van Mariposa?
Als ze zich dat afvraagt, is ze niet verliefd.
Het is duidelijk dat ze erg verliefd is.
Je hoeft niet echt iets te voelen als je verliefd bent.

A
B
C

¿Estoy enamorada?

Es la primera vez que salgo con un chico
y no sé si estoy enamorada. ¿Existe
alguna forma de saberlo?
Vanessa, Girona
Hola Vanessa:
No hay nada como la emoción que
sentimos cuando nos enamoramos. Nos
ocurre algo mágico con otra persona que
nos hace sentirnos en el séptimo cielo.
Los científicos afirman que la responsable
de esa locura es una reacción química
que tiene lugar en nuestro cerebro. Por
eso te digo lo siguiente: si estás
enamorada, lo notas enseguida.
¡Es inconfundible!
Mariposa

913-0081-a-BB-1-o
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Tekst 10

Vacaciones alternativas
1

Alicia, Belia, Ramón y Nacho tienen 17 años,
son estudiantes de 2° de Bachillerato y son muy
amigos.
Hace dos años, estos cuatro jóvenes viajaron
juntos con una organización internacional para
trabajar como voluntarios. Buscaban una nueva
forma de pasar el verano y cambiaron la playa por
un campo de trabajo en Amsterdam.

2

Un bonito recuerdo
Ahora, dos años después, recuerdan su aventura.
Belia cuenta: “antes del viaje estábamos
nerviosos: no sabíamos cómo iba a ser la experiencia, si podríamos hacerlo bien…. y
además, ¡era la primera vez que salíamos de casa! Después de muchas horas en
autobús por fin llegamos a Amsterdam. Al llegar al campo de trabajo, enseguida nos
fuimos a dormir. Al día siguiente, ya empezamos a trabajar. ¡No había tiempo que
perder! Nuestro día era así: a las nueve de la mañana ayudábamos a restaurar una
iglesia y por la tarde cuidábamos a un grupo de ancianos.”

3

Una experiencia para repetir
También Nacho comenta la aventura del grupo y dice: “Al principio era un poco difícil
porque no hablábamos holandés y no nos entendían, pero pronto comprendimos que la
sonrisa es el mejor idioma que hay.
Trabajamos mucho pero también teníamos tiempo libre para hacer turismo por la zona y
conocer a gente de todo el mundo que, como nosotros, estaban de voluntarios o de
paso por Amsterdam haciendo el Interrail. ¡Nos lo pasamos genial! Trabajar como
voluntario es increíble. Vamos a repetir, pero esta vez con otro destino: ¡Nicaragua!”

913-0081-a-BB-1-o
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1p

19

Lees alinea 1.
Waarom kwamen deze vier vrienden naar Nederland als vrijwilliger?
A Ze moesten stage lopen voor school.
B Ze wilden iets anders doen in hun zomervakantie.
C Ze wilden Nederlands leren.

2p

20

Lees alinea 2.
Waarom waren Belia en haar vrienden zenuwachtig vóór de reis?
Geef van elk van de onderstaande redenen aan of deze juist is of onjuist.
1 Ze wisten niet of de reis een succes zou worden.
2 Ze wisten niet of ze het goed met elkaar konden vinden.
3 Ze gingen voor het eerst alleen op reis.
4 Ze waren bang dat ze reisziek zouden worden.

1p

21

Wat bedoelt Belia met de zin: “!No había tiempo que perder!” (alinea 2)?
Vul de volgende zin aan:
De dag na aankomst …

1p

22

Lees alinea 3.
Wat was de ervaring van Nacho?
A Hij had het moeilijk in de groep.
B Hij ontdekte dat je je ook verstaanbaar kunt maken zonder de taal te
spreken.
C Hij vond het werk zwaar.

1p

23

Vonden de vier vrienden het leuk in Nederland?
Ja, want naast het werk hadden ze tijd voor leuke dingen.
Matig, ze dachten dat ze meer mensen zouden leren kennen.
Nee, in Nicaragua was het veel leuker dan in Nederland.

A
B
C
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Tekst 11

Petita, la elefanta fea
1

Petita es una elefanta asiática
del parque zoológico Terra Natura de
Benidorm. Tiene 34 años, pero es
muy delgada: sólo pesa 2.900 kilos.
Tiene la cabeza pequeña y las patas
muy largas. Para nosotros, los
hombres, Petita es una elefanta
normal, pero no para los otros
elefantes del parque.

2

Los elefantes machos no quieren
a Petita porque, para ellos, es una
elefanta fea y pequeña. Ellos
prefieren elefantas más grandes, de
unos 4.000 kilos. Por ejemplo, ven
más guapas a Tania, Yasmin y Motki
porque ellas son más fuertes que
Petita. Con Petita no quieren
relacionarse. Los elefantes, como
casi todos los animales, seleccionan a
las hembras 1) más sanas y fuertes
para tener descendientes 2) .

3

sale a pasear, Petita busca refugio en
las partes más altas del parque.
Entonces sus largas patas son una
ventaja: puede subir fácilmente.
Sabe que Baba no puede llegar allí
porque es demasiado grande y
pesado. En ese lugar Petita está
segura.
4

Los dos machos del grupo dejan
sola a Petita todo el día. A veces
incluso la atacan. Baba es un macho
de 38 años y 6.000 kilos de peso. A
él no le gusta Petita. Cuando Baba

Pero Petita no está totalmente
sola: tiene una amiga. Su única amiga
se llama Kaisoso y es una elefanta de
Birmania. Aunque Kaisoso también
quiere estar al lado del atractivo
Baba, nunca se olvida de Petita y
siempre tiene tiempo para estar con
ella y hacerle compañía.

noot 1 la hembra = het vrouwtje
noot 2 el descendiente = de nakomeling
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1p

24

Lees alinea 1.
Wat maakt Petita zo bijzonder?
A haar gewicht
B haar karakter
C haar leeftijd

1p

25

Lees alinea 2 en maak de volgende zin af:
De mannelijke olifanten mogen Petita niet omdat Petita …

1p

26

Waarom worden Tania, Yasmin en Motki genoemd in alinea 2?
Omdat het nakomelingen zijn van Petita.
Omdat het voorouders zijn van Petita.
Omdat ze aantrekkelijker zijn dan Petita.

A
B
C
1p

27

1p

28

Lees alinea 3.
Hoe voelt Petita zich wanneer Baba in de buurt is?
A blij
B boos
C onveilig
Wat wordt er gezegd over Kaisoso in alinea 4?
Ze is familie van Petita.
Ze wordt door Baba achtervolgd.
Ze zorgt ervoor dat Petita zich niet eenzaam voelt.

A
B
C
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Tekst 12

NO al cannabis
1

El Ministerio de Educación de España ha dado
instrucciones a los directores de centros escolares
de no permitir el consumo de hachís en los
colegios. También está prohibido llevar, por
ejemplo, una camiseta con la imagen del cannabis.

2

Los directores de los colegios han recibido una
guía de ayuda para tratar el problema. El texto
explica que no se debe aceptar, de ninguna forma,
el consumo de drogas en los centros. Además, la guía dice: “si alguien lleva una
camiseta con la hoja del cannabis o algún texto a favor del consumo de drogas, el
director del colegio tiene que obligar al alumno a quitarse la camiseta. Si esto no
es posible, el alumno tiene que ponerse la camiseta al revés. A continuación, el
director deberá hablar del tema con los padres y buscar una solución.”

3

Con estas nuevas medidas el Ministerio de Educación quiere luchar contra la
violencia en las aulas, el racismo, el sexismo y el uso de las drogas.

1p

29

Wat staat er in alinea 1 over Spanje?
A Er is een schandaal ontstaan over drugsgebruik onder scholieren.
B Het Ministerie van Onderwijs neemt maatregelen tegen drugsgebruik op
scholen.
C Scholen protesteren tegen een maatregel van het Ministerie van Onderwijs.

1p

30

Lees alinea 2.
Wat staat er in de brochure die de schooldirecteuren ontvangen hebben?
A aanwijzingen om drugsgebruik tegen te gaan
B adressen van hulpverleners voor drugsverslaafden
C een opsomming van de gevolgen van drugsgebruik

2p

31

Wat gebeurt er als een leerling op school komt in een T-shirt met de afbeelding
van een wietplant erop?
Geef aan of de volgende maatregelen wel of niet in de tekst staan.
1 De leerling moet strafwerk maken.
2 De school stuurt de leerling naar huis.
3 De leerling moet het T-shirt binnenstebuiten aantrekken.
4 De school neemt contact op met de ouders.

913-0081-a-BB-1-o
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Tekst 13
1p

32

Wat staat er in dit tekstje over chocolade?
Als je chocola eet,
A knapt je humeur op.
B val je af.
C word je gemakkelijker bruin.

Chocoterapia

¿Sabías que el chocolate tiene
cualidades positivas? Se utiliza en los
salones de belleza para el masaje. No
sólo es bueno para el cuerpo, también
estimula el ánimo. Cuando lo comes,
puedes prevenir el estrés. Eso sí,
debes elegir bien. Come sólo chocolate
puro (mínimo 70 % de cacao) y no el
popular chocolate con leche.
Ya sabes: ¡cuanto más negro, mejor!

Tekst 14
1p

33

Wat moet je doen om de tekst te kunnen lezen die met deze pen is geschreven?

El rotulador

invisible

El rotulador invisible
te permite escribir
tus mensajes más
secretos, hacer
marcas que sólo tú
sabes que existen y
muchas más cosas divertidas que se te pueden ocurrir ...
Enciende la luz y descubre el secreto.
ATENCIÓN
Este producto contiene partes pequeñas que pueden ser
ingeridas. No apto para niños menores de 5 años.
Baterías AG 3x3.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 15
1p

34

Wat staat er in deze tekst over de snorharen van een kat?
De kat gebruikt ze ter verdediging.
Een kat kan ermee snorren.
Ze zorgen voor het evenwicht van de kat.

A
B
C

¿Para qué les sirven …
Aunque parezca mentira, los bigotes son muy
importantes para los gatos. Si un gato perdiera su
bigote extraordinario, tendría serios problemas con
el equilibrio y la orientación. El bigote funciona
como radar que le ayuda a saber lo que ocurre a su
alrededor. Tiene unas 10 hileras a cada lado de la
cara y, cuando se prepara para atacar, las echa
hacia atrás.

… los bigotes a los gatos?
Tekst 16
1p

35

Waarom wordt Rafael Nadal gefeliciteerd?
A Omdat hij geslaagd is voor een examen.
B Omdat hij het tennistoernooi van Roland Garros heeft gewonnen.
C Omdat hij jarig is.

Rafael, ¡Felicidades!
El tenista ha celebrado su 22 cumpleaños en
el torneo de Roland Garros con una tarta de
frambuesa y flanqueada por cuatro raquetas
de chocolate. Nadal se merendó una, como
hará con su trofeo si gana este campeonato.

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

2009
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B
{

C

D

of

A

B {
C
{
X

of

D

A

B {
C
{
X
X

D

B

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Spaans 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

Tekst 4
5

A

B

C

6

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

7

Omcirkel 'juist' of 'onjuist'.
1

juist

onjuist

2

juist

onjuist

3

juist

onjuist

Tekst 5
8

A
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Tekst 6
9

A

B

C

Tekst 7
10

A

B

C

11

A

B

C

12

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

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

A

B

C

Tekst 8
17

Vul achter elk cijfer de juiste letter in. Let op: je houdt één letter over.
1
2
3

Tekst 9
18

A
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Tekst 10
19

A

20

Omcirkel 'juist' of 'onjuist'.

21

B

C

1

juist

onjuist

2

juist

onjuist

3

juist

onjuist

4

juist

onjuist

De dag na aankomst .........................................................................................
........................................................................................................................

22

A

B

C

23

A

B

C

Tekst 11
24

A

B

C

25

De mannelijke olifanten mogen Petita niet omdat Petita .....................................
........................................................................................................................

26

A

B

C

27

A

B

C

28

A

B

C

Tekst 12
29

A

B

C

30

A

B

C
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31

Omcirkel 'wel' of 'niet'.
1

wel

niet

2

wel

niet

3

wel

niet

4

wel

niet

Tekst 13
32

A

B

C

Tekst 14
33

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

Tekst 15
34

A

B

C

Tekst 16
35

A

B

C

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2009
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;

913-0081-a-BB-1-c

2

lees verder ►►►

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.

Pagina: 218

4

5

6
7

8
9

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 40 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1
1

B

Tekst 2
2

A

Tekst 3
3

B

4

B

Tekst 4
5

A

6

maximumscore 1
(Ja,) Marigol

7

maximumscore 2
1 juist
2 juist
3 onjuist
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
0

Tekst 5
8

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6
9

B

Tekst 7
10

C

11

C

12

maximumscore 1
Nee, “No tengo miedo …” / “(pero) no es un (problema) …”

13

maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 juist
4 onjuist
Indien vier juist
Indien drie juist
Indien minder dan drie juist

14

B

15

C

16

C

2
1
0

Tekst 8
17

maximumscore 2
1
2
3

c
b
d

Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist

913-0081-a-BB-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9
18

A

Tekst 10
19

B

20

maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 juist
4 onjuist
Indien vier juist
Indien drie juist
Indien minder dan drie juist

2
1
0

21

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
… moesten ze (al) beginnen (met werken).

22

B

23

A

Tekst 11
24

A

25

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op één van de volgende:
− (te) klein/lelijk/licht/mager is.
− er ongezond uitziet.

26

C

27

C

28

C

913-0081-a-BB-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 12
29

B

30

A

31

maximumscore 2
1 niet
2 niet
3 wel
4 wel
Indien vier juist
Indien drie juist
Indien minder dan drie juist

2
1
0

Tekst 13
32

A

Tekst 14
33

maximumscore 1
Een juist antwoord komt neer op:
het licht aandoen

Tekst 15
34

C

Tekst 16
35

C

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito.

913-0081-a-BB-1-c
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

adaptado de: www.postoles.com

tekst 2

adaptado de: You

tekst 3

adaptado de: www.valencia.es

tekst 5

adaptado de: www.metro.es

tekst 6

adaptado de: www.yahoo.es/respuestas

tekst 7

adaptado de: Clara

tekst 8

adaptado de: Muy Interesante Junior

tekst 9

adaptado de: You

tekst 10

adaptado de: Ragazza

tekst 11

adaptado de: www.lasprovincias.es/valencia

tekst 12

adaptado de: www.elpaís.es

913-0081-a-BB-1-c
913-0081-a-BB-1-c*
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Examen VMBO-BB

2008
tijdvak 1
woensdag 21 mei
9.00 - 10.30 uur

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

Tekst 1
1p

1

Wanneer mogen Spaanse jongeren een piercing laten zetten?
A Als ze een gezondheidsverklaring van de huisarts hebben.
B Als ze naar een officieel erkende piercingshop gaan.
C Als ze toestemming hebben van hun ouders.

LLEVAR PIERCING
¡CASI UN DELITO!
Ahora los jóvenes españoles que
quieren hacerse un piercing tendrán
que pedir antes un permiso a sus
padres. La Consejería de Sanidad y
Consumo ha impuesto condiciones a los
locales que se dedican a hacer
piercings y tatuajes. Tienen que pedir
una autorización firmada por los padres
y explicar a los clientes los riesgos de
estas prácticas.

Tekst 2
1p

2

Wat zijn de Nics die in dit tekstje worden genoemd?
sigaretten met een smaakje
sigaretten waar geen rook uit komt
sigaretten zonder nicotine

A
B
C

Nics
Ya que está prohibido fumar en lugares públicos como oficinas, restaurantes,
estaciones, trenes, etcétera, los fabricantes introducen nuevos productos. Así,
por ejemplo, venden ahora parches de nicotina y cigarrillos sin humo. Los Nics
son unos cigarrillos que respetan la legislación porque no emiten humo y
proporcionan la nicotina que desea el fumador.

800013-1-715o
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Tekst 3
2p

3

Om een probleem met een vriend of vriendin op te lossen moet je volgens de
tekst een aantal dingen doen.
Æ Staan de onderstaande adviezen wel of niet in de tekst?
1 Je moet een roos kopen en die aan je vriend of vriendin sturen.
2 Je moet de bloemblaadjes van een roos verwijderen en in een doos
stoppen.
3 Je moet een handjevol rozenblaadjes zeven dagen in een vaas laten
staan.

Cosas de … brujas
¡Vivan las rosas! Porque son mágicas. Si alguna
vez tienes un problema con un chico o con una
amiga, coge una rosa roja y quítale los pétalos.
Luego mételos dentro de una caja y concéntrate en
la persona en cuestión. Guarda la caja con los
pétalos durante siete días en un cajón donde tienes
cosas tuyas personales. Después, tira los pétalos
junto a un árbol y … ¡adiós problema!

Tekst 4
1p

4

Waarover kun je informatie vinden in de Guía Sapos y Princesas?
A bijlessen voor schoolvakken
B nieuwe kinderboeken
C wat je kunt doen in je vrije tijd

Guía Sapos y Princesas
¿No sabes qué hacer los sábados por la mañana?
Consulta "Sapos y Princesas", una nueva guía para
niños y jóvenes de carácter mensual y gratuito en la
que podrás encontrar información actualizada sobre
actividades de ocio y tiempo libre, desde los últimos
estrenos hasta cursos de magia. La guía se podrá
encontrar en colegios, teatros o tiendas infantiles y
también en la web: www.saposyprincesas.com.

800013-1-715o
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Tekst 5
1

Páginas personales
Blog, o sea weblog, es una página
personal de Internet en la que una
persona escribe un diario con
comentarios, noticias y reflexiones.
Una página con enlaces a otras
páginas en las que el internauta 1)
puede ampliar cada noticia o
explicación.

2

¿De dónde viene el nombre?
En los barcos, el capitán siempre
escribe lo que pasa durante el
viaje en su cuaderno, su log-book,
en inglés. Y precisamente de ahí viene la palabra blog/weblog. Es un lugar de
Internet en el que alguien pone sus anotaciones relacionadas con las páginas
que ha visitado.

3

Diferentes tipos
Ahora hay cientos de miles. Cada vez más internautas se apuntan a la moda
blog. Y los hay de todo tipo: los temáticos y los personales. Hay algunos que
son periodísticos, verdaderas revistas documentadas con fotos y enlaces.

noot 1 el internauta = de internetsurfer

1p

5

Wat wordt er uitgelegd in alinea 1?
A Hoe je een blog op internet kunt vinden.
B Wat een blog is.
C Wat voor mensen een blog maken.

1p

6

Lees alinea 2.
Æ Waar komt het woord blog/weblog vandaan?

2p

7

Lees alinea 3.
Æ Bepaal van elk van de onderstaande zinnen of deze juist is of onjuist.
1 Er zijn steeds meer blogs.
2 Er komen allerlei onderwerpen aan bod in de blogs.
3 Het zijn vooral journalisten die blogs bijhouden.

800013-1-715o
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Tekst 6
1p

8

Waar ontmoette Marta Chayanne?
backstage na afloop van een concert
op het vliegveld
tijdens een handtekeningensessie

A
B
C
1p

9

Wat deed Chayanne toen Marta hem een armband gaf?
Hij bedankte haar met een zoen.
Hij gaf haar een CD met zijn handtekening.
Hij vroeg of zij hem de armband om wilde doen.

A
B
C

El día más feliz de mi vida
¡Hola amigos de la revista Topmusic&Cine !
Quiero compartir con todos vosotros mi
experiencia con Chayanne, el famoso
cantante de Puerto Rico. Soy fan de él
desde hace mucho tiempo. Le conocí el
otro día cuando estaba en Madrid para
firmar sus discos. ¡Qué suerte! Nos dio
cuatro besos a todos los que estábamos
allí. Cuando me llegó el turno, yo no sabía
si era sueño o realidad. Fue el día más
feliz de mi vida. Le di una carta que él
aceptó con un superdulce 'muchas
gracias'. Además le di una pulsera con su
nombre que había hecho para él. Le gustó muchísimo y me preguntó si podía
ayudarle a ponerse la pulsera. Chayanne es un gran artista y además es
atento, amable y sencillo. A todas las personas nos hizo sentir
superespeciales.
Marta Menéndez Caballero, Madrid

800013-1-715o
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Tekst 7

Maestro - y no maestra - de infancia
Joan Romero, de 23 años, trabaja con niños. Hablamos con él.
1

2

3

De joven, ¿qué tipo de trabajo
querías hacer?
Cuando me preguntaban qué quería ser
me daba vergüenza decir que me
gustaría trabajar con niños pequeños
porque era un trabajo para mujeres.
Yo, como hombre, creía que tenía que
hacer estudios técnicos. Decidí hacer
informática. También empecé a
acompañar a un grupo de niños
durante excursiones y poco a poco me
di cuenta de que estar con niños
realmente me gustaba. Por eso hice un
curso de educación infantil. Los
resultados fueron tan buenos que seguí
estudiando.
¿Es difícil encontrar un
empleo como maestro?
He empezado a hacer prácticas en
guarderías y jardines de infancia y he
descubierto que nosotros, los
maestros, no tenemos problemas para
encontrar trabajo porque somos pocos.
Hasta hace poco sólo han sido mujeres
las que han trabajado en los jardines
de infancia. Ahora a la gente le parece
importante que los pequeños también
tengan maestros. A los futuros
maestros nos enseñan a tener el mismo
trato con niñas que con niños. Además,
los niños y las niñas aprenden las
mismas cosas. Es importante que
juntos participen igualmente en todo
tipo de actividades.
¿Te han criticado alguna vez
por hacer estos estudios?
No, nunca he oído que me critiquen
por haber hecho esta carrera. Para mí
está bastante claro que también los
hombres pueden tener esta profesión.
El carácter es más importante que el
sexo. He visto a hombres trabajar con

800013-1-715o
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5

6

niños y no existen diferencias. Se dice
que los hombres son más prácticos y
pacientes y que se hacen respetar
mejor. Pero también existen mujeres
que son pacientes y otras que son
duras. Todo depende de las personas.
¿Crees que ahora hay igualdad
entre hombres y mujeres?
Conozco a chicos que estudian
medicina o ingeniería por obligación
porque son estudios de hombres.
Luego se dan cuenta de que no son
felices. Esto demuestra que todavía hay
problemas de igualdad.
¿Cómo te llevas tú con tus
compañeras de trabajo?
Yo me relaciono muy bien con ellas,
pero creo que es diferente para las
mujeres que tienen una profesión
típica para hombres. Pienso que a ellas
les cuesta mucho más trabajar en un
mundo de hombres. Eso se debe, sobre
todo, a las opiniones generales y no a
las capacidades que tiene una persona.
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1p

10

Lees alinea 1.
Wat wilde Joan eigenlijk graag worden toen hij jong was?
A docent informatica
B kleuterleider
C reisleider

1p

11

Lees alinea 2.
Joan kon makkelijk een baan vinden. Hoe kwam dat?
A Hij kreeg werk op de school waar hij stage liep.
B Hij was heel goed in zijn vak.
C Meesters zijn gewild, want er zijn er maar weinig.

1p

12

Wat zegt Joan in alinea 2 over de kleuters?
A Jongens en meisjes leren dezelfde dingen.
B Jongens en meisjes zitten apart.
C Jongens zijn brutaler dan meisjes.

1p

13

Lees alinea 3.
Wat vindt Joan het belangrijkste voor een kleuterleider?
A de ervaring
B de opleiding
C het karakter

1p

14

Lees alinea 4.
Æ Vindt Joan dat er tegenwoordig gelijkheid is tussen mannen en vrouwen?
Schrijf op 'ja' of 'nee' en de eerste drie woorden van de Spaanse zin waarin
dat staat.

1p

15

Lees alinea 5.
Hoe denkt Joan over vrouwen in mannenberoepen?
Hij denkt dat vrouwen
A daar geen problemen mee hebben.
B het moeilijker hebben dan mannen.
C slechter betaald worden dan mannen.

800013-1-715o
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Tekst 8

Clara Luna

Ser actor, cantante, músico ... es el sueño de muchos jóvenes, pero
se necesita mucha disciplina y flexibilidad al aceptar trabajos.
Hacemos unas preguntas a Clara Luna, que ha estudiado en el
conservatorio.
1

2

a dar clases, me parecía que enseñar
era lo mejor del mundo, pero ahora
pienso que me gusta más cantar. Me
gusta dar clases, pero sólo lo hago
porque necesito el dinero.

Clara, ¿qué estudios tienes?
A los seis años entré en el
conservatorio de música y estudié
piano clásico por unos años. Después
empecé a tocar música moderna.
Entonces descubrí que me expresaba
mejor con la voz. Terminé los
estudios y desde aquel momento soy
cantante profesional. Trabajo en
clubs de jazz y doy conciertos.

3

¿Estás contenta?
Sí, estoy contenta de poder combinar
los conciertos y las clases. Pero lo
mío es cantar. Me gusta mucho y
espero continuar así muchos años.

También tienes otro trabajo,
¿no?
Sí, soy profesora de piano y de
música en un colegio. Cuando empecé

800013-1-715o
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1p

16

Wat kom je te weten over Clara uit alinea 1?
A Ze is na haar opleiding zangeres geworden.
B Ze speelt piano in een orkest.
C Ze studeert klassieke piano.

1p

17

Lees alinea 2.
Wat is de voornaamste reden dat Clara muziekles geeft?
A Het contact met collega's.
B Het geld dat ze ermee verdient.
C Haar liefde voor kinderen.

1p

18

Lees alinea 3.
Wat doet Clara het liefst?
Æ Vul de volgende zin aan:
Haar voorkeur gaat uit naar …

Tekst 9
1p

19

Hoe kun je de prijs El Dragón Dorado winnen?
A Door een aantal boeken te kopen in de boekwinkel El Dragón Lector.
B Door een verhaal te schrijven.
C Door mee te doen aan een quiz over boeken.

Premio El Dragón Dorado
La librería infantil El Dragón Lector
ha organizado el I Certamen de
cuentos para jóvenes escritores
hasta 14 años. Su objetivo
fundamental es promover la
creación literaria entre los más
pequeños. El concurso consta de
tres categorías. La de hasta 14 años
da opción a conseguir el premio El
Dragón Dorado, y los originales
deberán tener entre 10 y 20
páginas. Si tienes menos de 14
años y si tienes ambiciones
literarias o simplemente te gusta
escribir, anímate y preséntate a este
premio. Podrás encontrar las bases
en la web www.eldragonlector.com;
también llamando al teléfono 914 48
60 15. El plazo de admisión finaliza
el día 15 de febrero.

800013-1-715o
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Tekst 10

Entrevista a Gisela Pulido
1

2

3

4

5

Con sólo 11 años, Gisela Pulido ya
es campeona del mundo de kitesurf,
un deporte acuático que consiste en
deslizarse sobre el agua con una tabla
utilizando la fuerza del viento mediante
una cometa de tracción1). ¡Imagina qué
velocidad! A pesar de su corta edad,
sus rivales le tienen miedo.
¿Cuántas horas entrenas al día?
Mi padre, que es mi entrenador, no me
deja practicar kite durante mucho
tiempo. No quiere que me ponga muy
fuerte porque eso no me dejaría
crecer. Así que sólo hago kite una
hora al día. También nado y hago
muchos ejercicios para completar mi
entrenamiento.
¿Cómo empezaste en esto?
Mi padre y sus amigos practicaban
kitesurf en Gerona y a mí me gustaba.
Y ya ves …
¿Y después …?
Como no hay competiciones de
kitesurf en España, probamos suerte
en el extranjero. Participé en el circuito
mundial: gané en Turquía y en Nueva
Caledonia, fui segunda en Portugal y
tercera en Francia. También gané la
Copa de Europa en categoría Junior.
¿Qué te aporta el kitesurf?
Este deporte es todo diversión. No
tiene nada que ver con la natación,
donde se entrena constantemente y la
lucha contra el reloj es muy dura. El
kitesurf me permite viajar bastante (el
año pasado di la vuelta al mundo),
conocer a mucha gente, aprender
inglés y, sobre todo, divertirme mucho.

6

7

8

Cuando subes a la tabla y coges
la cometa, ¿qué sientes?
Hay que probar el kitesurf para
experimentar esa sensación. No se
puede explicar con palabras. Me
siento genial cuando vuelo y hago lo
que quiero sobre el mar. Pero lo mejor
es cuando practicas un truco nuevo y
por fin te sale bien. Eso me emociona.
¿Cómo combinas los estudios
con el deporte?
Ahora es fácil. Estoy en el 5º curso de
la escuela primaria y, cuando viajo,
pido a mis profesores los deberes. Al
regresar, hago los exámenes y así no
pierdo el ritmo escolar. Además,
viajando aprendo muchas cosas.
¿Qué sentiste cuando te
proclamaron campeona del mundo?
Fue una sorpresa, nunca pensé que lo
conseguiría. Mi madre se puso muy
contenta, no se lo podía creer. Mis
compañeros de clase me vieron en la
televisión y me dijeron: "¡Qué fuerte!
¡Eres la campeona del mundo!"

noot 1 una cometa de tracción = een vlieger als aandrijving
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1p

20

Lees alinea 1.
Wat maakt kitesurf-kampioene Gisela zo bijzonder?
A Zij gebruikt speciale materialen.
B Zij is klein van stuk.
C Zij is nog erg jong.

1p

21

Wat weten we uit alinea 2 over de training van Gisela?
A Ze beoefent geen andere sport dan kitesurfen.
B Ze is één uur per dag met kitesurfen bezig.
C Ze traint iedere dag uren samen met haar vader.

1p

22

Lees alinea 3 en vul de volgende zin aan:
Gisela begon met kitesurfen omdat …

1p

23

Lees alinea 4.
Waarom doet Gisela in het buitenland mee aan kitesurf-wedstrijden?
A In het buitenland krijgt ze er geld voor.
B In Spanje worden geen kitesurf-wedstrijden georganiseerd.
C Zij heeft alle kitesurf-wedstrijden in Spanje al gewonnen.

2p

24

In alinea 5 worden een aantal leuke kanten van kitesurfen genoemd.
Æ Geef van elk van de volgende punten aan of ze wel of niet in de tekst
worden genoemd.
1 Engels leren
2 veel in de buitenlucht zijn
3 mensen ontmoeten
4 veel reizen

1p

25

Lees alinea 6.
Hoe voelt Gisela zich bij het kitesurfen?
A fantastisch
B gespannen
C uniek

1p

26

Lees alinea 7.
Op welke manier zorgt Gisela dat zij niet achterop raakt met haar schoolwerk?
A Ze haalt alles in wat ze mist.
B Ze krijgt bijles van haar vader als ze op reis is.
C Ze zit op een school met een apart sportprogramma.

1p

27

Lees alinea 8.
Hoe reageerden Gisela's vrienden toen zij wereldkampioen kitesurfen werd?
A enthousiast
B jaloers
C ongeïnteresseerd
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Tekst 11

Roberto tiene un problema y pide consejo al Doctor Sabio,
consejero de la revista Star Club
1

Distinguido Doctor Sabio:
Desde pequeño siempre me ha gustado cantar y actuar. Dicen que canto y
bailo muy bien y ya he ganado varios concursos locales. Pero desde que les
dije a mis padres que quiero ser cantante, mis padres no dejan de protestar.
Están en contra y no quieren saber nada del asunto. Quieren que cambie de
idea, pero yo estoy seguro de que quiero ser famoso. ¿Qué puedo hacer para
tener éxito?
Roberto, 14 años (Teruel)

2

Hola Roberto:
Todo lo que deseas lo puedes conseguir si trabajas y te
preparas con disciplina y dedicación. Para ser cantante,
no sólo basta con tener una buena voz o moverse con
gracia. Lo que no debes hacer es dejar tus estudios.
Necesitas los conocimientos de las lenguas extranjeras
para contestar a las preguntas en una entrevista.
Además, es necesario tomar unas clases de
canto, de baile o de algún instrumento. Participa en
todos los concursos que puedas. Prepárate bien y así
entrarás en el mundo profesional. Y piensa que es un
mundo competitivo: es muy difícil ser el mejor. Trabaja
duro y todo estará en tus manos.
Doctor Sabio

3
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28

Lees alinea 1.
Roberto wil zanger worden.
Wat is zijn probleem?
A Hij weet niet of hij genoeg talent heeft.
B Hij weet niet welke opleiding hij hiervoor het beste kan volgen.
C Zijn ouders zijn er op tegen.

1p

29

Lees alinea 2.
Welk advies geeft Doctor Sabio aan Roberto?
A Doorgaan met school en hard aan zijn carrière werken.
B Eerst zijn school afmaken en dan pas aan zijn carrière werken.
C Van school af gaan en zich op zijn zangopleiding concentreren.

2p

30

Lees alinea 3.
Æ Geef van elk van de volgende adviezen aan of Roberto deze wel of niet
krijgt.
1 dans- of muziekles nemen
2 meedoen aan wedstrijden
3 een bandje vormen
4 veel concerten bezoeken

Tekst 12
1p

31

De vriend van Nuria moest nog in één vak examen doen om leraar te worden.
Wat gebeurde er?
A Hij en Nuria hadden zo'n ruzie gehad bij de voorbereiding dat hij zakte.
B Hij moest door ziekte het examen een jaar uitstellen.
C Nuria heeft het examen in zijn plaats gemaakt en slaagde.

Lo que hice por amor
A mi novio sólo le faltaba una asignatura para ser profesor.
¡Matemáticas! Le ayudé a estudiar aunque la asignatura a mí no me
gusta nada. El día antes del examen mi novio tuvo que ir urgentemente
al hospital para una operación. Si no se presentaba al examen, tendría
que esperar hasta el año siguiente para sacarse el título de profesor.
Decidí ir yo misma al examen. Ya me lo sabía todo de memoria. Así que
me puse unos de sus pantalones tejanos y de sus polos y con el pelo
cubierto por una gorra fui al examen. No descubrieron que era yo y
además aprobé el examen.
Nuria

800013-1-715o
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Tekst 13
1p

32

Wat willen Jorge en zijn vriendjes bereiken met hun "truc" (laatste plaatje)?
A een leuk cadeautje kopen voor weinig geld
B indruk maken op de meisjes
C veel geld verdienen

BAÑADOR
100 €

BIQUINI
200 €

Vamos a hacernos
ricos. El truco consiste
en comprar un bañador
y fabricar con él 10
mini biquinis.

MINI BIQUINI
300 €

800013-1-715o
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Tekst 14
1p

33

Waarover gaat dit tekstje?
A over de mogelijkheden van het moderne mobieltje
B over de nadelen van een bepaald merk mobieltje
C over de verschillende modellen mobieltjes

Los teléfonos de tercera generación …
… vienen cargados de nuevas
prestaciones y con ellos será
posible mucho más que hablar
por teléfono: escuchar la radio,
ver la televisión (esto es lo más
novedoso), tener acceso a
Internet con velocidad ADSL,
incorporar un GPS y leer
archivos en MP3 para llevar en
el teléfono toda la música que
quieras. Además, algunos
móviles tienen diseños muy
sofisticados, incluso de grandes
diseñadores como Roberto Cavalli. Son cada vez más pequeños, más finos y
menos pesados.

800013-1-715o
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Tekst 15
1p

34

Je bent in Spanje en je zoekt tijdelijk werk in de horeca.
Æ Is er een advertentie bij waarop je kunt reageren?
Zo ja, schrijf het telefoonnummer op.
Zo nee, schrijf op 'nee'.

TABLÓN DE LOS LECTORES
SE VENDE

OPORTUNIDAD DE LA
SEMANA

z Vendo DVD marca Philips
Modelo 751. Totalmente nuevo.
Precio: 185 euros. En perfecto estado.
Teléfono: 670 66 59 11 (móvil), preguntar
por Paco.

z Vendo salón comedor
Librería, mesa extensible, ocho sillas de
cerezo macizo y tapizadas en estampado
de tonos suaves. En perfecto estado.
Teléfono: 916 12 43 69. Luisa.

SE BUSCA
SE OFRECE

z Informáticos
Tenemos un trabajo para que puedas
desarrollar tu carrera profesional en
nuestro sistema multinivel de alta
cosmética natural.
Teléfono: 644 61 39 15 (móvil). Beatriz.

z Cuidar enfermos
Me gustaría trabajar en Madrid cuidando
enfermos y personas mayores a
domicilio.
Interesados llamar al teléfono
912 55 67 81, preguntar por Gladys.

z Camareros/as
Para cafetería con terraza cerca de la
playa en Sitges, para el mes de julio.
8 horas diarias. Se paga bien.
Interesados llamar al 655 54 93 21
(móvil). Sebas.

800013-1-715o

z Auxiliar de farmacia
Me llamo Fabiola y me gustaría trabajar
como auxiliar de farmacia. Tengo
experiencia y muchas ganas de trabajar.
Teléfono: 677 71 78 86.

16

lees verder ►►►

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.

Pagina: 240

Tekst 16
1p

35

Hieronder staan drie briefjes naar de Drie Koningen met wensen voor cadeaus.
Æ Heeft één van deze kinderen een huisdier als wens op het verlanglijstje
staan?
Zo ja, schrijf de naam van het kind op. Zo nee, schrijf op 'nee'.

Ellos ya han escrito su carta
a los Reyes Magos
1)

Elena, 3 años
Quiero que me traigan el gato que sale en la tele para que se
duerma encima de mí y una pelota que tira agua. Mamá me ha dicho
que me dejará jugar con esa pelota cuando sea mayor.

Víctor, 6 años
Yo quiero un coche teledirigido que va por todas partes: por la
arena, por el agua, por la nieve… Y una bici teledirigida que sólo va
por la nieve. Ya sé que aquí en Málaga no nieva nunca, pero algún
día puede nevar, ¿no?

Miguel, 9 años
Yo, este año, me pido pocas cosas pero no sé si me las traerán. Lo
que más ilusión me hace es un patinete eléctrico, un MP3 y una
cámara de fotos digital.

noot 1 los Reyes Magos = Driekoningen. Dit feest in Spanje is vergelijkbaar met het Sinterklaasfeest in
Nederland.

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.
800013-1-715o
800013-1-715o*
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Uitwerkbijlage VMBO-BB

2008
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B
{

C

D

of

A

B {
C
{
X

of

D

A

B {
C
{
X
X

D

B

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

Tekst 1
1

A

B

C

Tekst 2
2

A

B

C

Tekst 3
3

Omcirkel bij elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.
1

wel

niet

2

wel

niet

3

wel

niet

Tekst 4
4

A

B

C

Tekst 5
5

A

B

C

6

............................................................................................................................
............................................................................................................................
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7

Omcirkel bij elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’.
1

juist

onjuist

2

juist

onjuist

3

juist

onjuist

Tekst 6
8

A

B

C

9

A

B

C

Tekst 7
10

A

B

C

11

A

B

C

12

A

B

C

13

A

B

C

14

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

15

A

B

C

Tekst 8
16

A

B

C

17

A

B

C

18

Haar voorkeur gaat uit naar .................................................................................

Tekst 9
19

A
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Tekst 10
20

A

B

C

21

A

B

C

22

Gisela begon met kitesurfen omdat ......................................................................
............................................................................................................................

23

A

B

C

24

Omcirkel bij elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.
1

wel

niet

2

wel

niet

3

wel

niet

4

wel

niet

25

A

B

C

26

A

B

C

27

A

B

C

Tekst 11
28

A

B

C

29

A

B

C

30

Omcirkel bij elk nummer ‘wel’ of ‘niet’.
1

wel

niet

2

wel

niet

3

wel

niet

4

wel

niet
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Tekst 12
31

A

B

C

Tekst 13
32

A

B

C

Tekst 14
33

A

B

C

Tekst 15
34

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

Tekst 16
35

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

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Correctievoorschrift VMBO-BB

2008
tijdvak 1

Spaans CSE BB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.

800013-1-715c
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5

De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
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9

Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 39 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1
1

C

Tekst 2
2

B

Tekst 3
3

maximumscore 2
1 niet
2 wel
3 niet
Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist

2
1
0

Tekst 4
4

C

Tekst 5
5

B

6

maximumscore 1
van (het Engelse woord) log-book / van het boek dat een scheepskapitein
bijhoudt / uit de scheepvaart
Opmerking
Voor het antwoord: ‘uit het Engels’ geen punten toekennen.
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Vraag

7

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 juist
2 juist
3 onjuist
Indien drie juist
Indien twee juist
Indien minder dan twee juist

2
1
0

Tekst 6
8

C

9

C

Tekst 7
10

B

11

C

12

A

13

C

14

maximumscore 1
Nee, Esto demuestra que

15

B

Tekst 8
16

A

17

B

18

maximumscore 1
zingen
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9
19

B

Tekst 10
20

C

21

B

22

maximumscore 1
… haar vader (en zijn vrienden) aan kitesurfen deden. / … ze het leuk
vond.

23

B

24

maximumscore 2
1 wel
2 niet
3 wel
4 wel
Indien vier juist
Indien drie juist
Indien minder dan drie juist

25

A

26

A

27

A

2
1
0

Tekst 11
28

C

29

A
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Vraag

30

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 wel
2 wel
3 niet
4 niet
Indien vier juist
Indien drie juist
Indien minder dan drie juist

2
1
0

Tekst 12
31

C

Tekst 13
32

C

Tekst 14
33

A

Tekst 15
34

maximumscore 1
655 54 93 21

Tekst 16
35

maximumscore 1
Elena

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito.
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6 Bronvermeldingen
tekst 5

naar: Mía

tekst 6

naar: Topmusic&Cine

tekst 7

naar: Clara

tekst 8

naar: Clara

tekst 10

naar: Muy Junior

tekst 11

naar: Nuevo Vale
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