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

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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13.30 - 15.30 uur
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Let op: Beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Hoe wist de politie dat de bestuurder in dit artikel iets illegaals had 
gedaan? 
A doordat dat te zien was op een foto die de man had gemaakt 
B doordat de man daarover had opgeschept via social media 
C doordat mensen een klacht over de man hadden ingediend 
 
 

Tekst 2 
 

1p 2 Welke bewering is volgens de tekst juist? 
De veiling van een Porsche is gestopt 
A omdat de auto te weinig zou opbrengen. 
B omdat de bezoekers te rumoerig waren. 
C omdat de verkeerde auto op het scherm werd getoond. 
D omdat er een mankement aan de auto werd ontdekt.  
 
 

Tekst 3 
 

2p 3 Geef van elke bewering aan of die juist of onjuist is volgens alinea 1. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Nate Roman belde de politie toen hij iemand in huis zag. 
2 De zoon van Nate Roman heeft nu een nette, opgeruimde kamer. 
3 Nate Roman maakte zich zorgen over wat er gebeurd was. 
4 Nate Roman vond iets wat niet van hem was in zijn keuken. 
 

1p 4 What was a shame, according to Nate Roman (paragraph 2)?  
A The cleaner did not clean the entire house. 
B The cleaner did not empty the rubbish bin. 
C The cleaner forgot to lock the backdoor. 
D The cleaner had taken something away.   
 

1p 5 ‘It was the toilet paper roses that left no doubt.’ (alinea 2) 
 Wat wist Nate Roman hierdoor? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
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1p 6 Kies bij    6    in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
Gebruik de hele tekst bij het beantwoorden van de vraag. 
A extremely entertained 
B pleasantly surprised 
C terribly upset 
 
 

Tekst 4 
 

1p 7 Mensen in Groot-Brittannië willen minder plastic gaan gebruiken. 
 Welk probleem ervaren veel Britten hierbij volgens het artikel? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 
 

Tekst 5 
 

1p 8 What is true about Brandon Evertz according to paragraph 1? 
A He had always wanted to work for a national television channel. 
B He posted videos online for teens with reading problems. 
C He preferred studying by watching videos.  
D He tried several things to become a famous businessman.  
 

2p 9 Geef van elke bewering over Brandons bedrijf aan of die juist of onjuist is 
volgens alinea 1 en/of alinea 2. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Hij kreeg het idee ervoor van zijn vader.  
2 Hij wist al voor hij begon dat hij iets met video wilde doen.   
3 Hij heeft geld moeten lenen om het te kunnen opstarten.  
4 Hij is gaan reizen toen het eenmaal liep. 
 

1p 10 What becomes clear about Big Review TV in paragraph 3? 
A It has decided to work mainly for big firms. 
B It is also successful outside of Australia. 
C It was profitable right from the very start. 
D Its costs are based on the length of the films. 
 

1p 11 Which statement is true according to paragraph 4?  
Brandon Evertz hopes he will 
A challenge young people to be innovative. 
B convince young people to upload more videos. 
C show young people that there are different ways to success. 
D stimulate young people to get a diploma. 
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Tekst 6 
 

1p 12 Why did the police stop a boy? (paragraph 1) 
A He caused a car accident.  
B He had run away from home.  
C He was driving all by himself. 
 

2p 13 Geef van elke bewering aan of die juist of onjuist is volgens alinea 2. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 De jongen was gewend om tractor te rijden.  
2 Tijdens zijn tocht is de jongen gewond geraakt.  
3 De jongen werd pas na een dag opgemerkt door de politie.  
4 De jongen heeft ’s nachts doorgereden. 
 

1p 14 What is pointed out in paragraph 3? 
A how far the boy had driven  
B how many stops the boy had to make 
C how much the boy enjoys travelling 
D how often the boy had been abroad 
 

1p 15 ‘Road trips in Australia are a little different than road trips in many other 
places.’ (alinea 4)  
 Wat is belangrijk als je in Australië op reis gaat?  
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 16 What is said about the boy in paragraph 5? 
A He is still being held at the police station.  
B He refuses to speak about the incident.  
C The police will arrest him later this week.  
D The police will talk to him and his family later. 
 

1p 17 Kies bij    17    in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A criminal 
B dangerous 
C important 
D unusual 
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Tekst 7 
 

1p 18 Why did Marie Segar joke about changing her name to Lady Marie 
(paragraph 1)?  
because she thinks it is funny she 
A inherited a big house 
B received a real title 
C won a national lottery 
 

1p 19 What made Dunstan Low decide to arrange a lottery according to 
paragraph 2? 
A He hoped he would become famous this way.  
B He needed money for remodelling his new home.  
C He wanted to attract international attention.  
D He was unable to get an acceptable bid on his house. 
 

1p 20 ‘she just couldn’t believe it’ (alinea 3). 
 Wat kon Marie niet geloven? 
Geef antwoord in het Nederlands. 
 

1p 21 What is pointed out about Dunstan Low in paragraph 4? 
A He has been asked to organise more lotteries.  
B He never wants to go through the lottery process again.  
C He thinks the lottery could have gone better.   
D He wants to start a business in selling things through lotteries. 
 
 

Tekst 8 
 

1p 22 What is said about cat Rex in paragraph 1? 
A Rex feels uncomfortable around other cats. 
B Rex is sometimes afraid of people he doesn’t know. 
C Rex really enjoys getting attention. 
D Rex used to focus entirely on his owner. 
 

1p 23 What becomes clear from paragraph 2? 
A Crane had to check Rex’s whereabouts every day. 
B Crane’s friends had to convince her to let Rex out of the house. 
C Rex keeps trying to run away from home. 
D Rex meets a lot of people on his walks. 
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2p 24 Geef van elke bewering aan of die juist of onjuist is volgens alinea 3 en/of 
alinea 4. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Rex vond het briefje aan zijn halsband onprettig. 
2 Rex houdt ervan om in de badkuip te liggen. 
3 Rex was een huis van buren binnengeslopen. 
4 Veel buren klaagden over het gedrag van Rex. 
 

1p 25 What is the purpose of the note that the neighbours wrote according to 
paragraph 4? 
They wanted to 
A ask Crane to take better care of Rex in the future. 
B inform Crane that they were going to chase Rex away. 
C reassure Crane in case she thought Rex had gone missing. 
 

1p 26 What becomes clear about Crane from paragraph 5? 
A She admits that her cat causes trouble in the neighbourhood. 
B She is going to keep her cat inside her house more often. 
C She likes the fact that other people also enjoy her cat’s company. 
D She will visit her neighbours to apologise for her cat’s behaviour. 
 

1p 27 In which paragraph does Crane find out what Rex’s new favorite place is? 
A paragraph 2 
B paragraph 3 
C paragraph 4 
D paragraph 5  
 
 

Tekst 9 
 

1p 28 What is said about Filipino students planting trees before graduation in 
paragraph 1? 
A It is expected to become a new tradition. 
B It might become the law in the future. 
C It was requested by the President. 
 

1p 29 What does Gary Alejano point out about the planting of trees in 
paragraph 2? 
A It will need a lot of funding to make sure it is carried out. 
B It will probably encourage more students to finish their studies.  
C It will still be a success even if only some of them grow tall. 
D It will unfortunately take years to achieve some results. 
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Tekst 10 
 

1p 30 Wat wordt duidelijk uit dit artikel? 
A Een verzekeringsmaatschappij heeft geld uitgekeerd omdat 

werknemers van een chocoladefabriek ziek werden op het werk. 
B Een werknemer van een chocoladefabriek mag bepaald voedsel niet 

eten van een verzekeringsmaatschappij. 
C Het personeel van een chocoladefabriek heeft bijzondere ingrediënten 

toegevoegd aan nieuwe chocoladesmaken. 
D Onderzoekers van een chocoladefabriek hebben ontdekt dat mensen 

de smaak van chocolade verschillend ervaren. 
 
 

Tekst 11 
 

1p 31 What is true according to paragraph 1? 
A Scientists had never found this many dinosaur bones before. 
B Scientists took far longer than usual to dig up the bones. 
C Villagers discovered remains of an unknown type of dinosaur. 
D Villagers think their region might turn into a well-known destination. 
 

1p 32 What does Roger Benson describe about the discovery of dinosaur bones 
in paragraph 2? 
A how the bones remained together 
B how the bones were dug up by him  
C how the dinosaurs had died  
D how the dinosaurs used to live 
 

1p 33 Kies bij    33    in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A dangerous 
B typical 
C uncommon 
D upsetting 
 

1p 34 Why was the discovery special according to paragraph 4? 
A because an almost complete set of bones was found  
B because the bones that were found were very well preserved 
C because until then no fossils had been found in that area 
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Tekst 12 
 

1p 35 What is said about Gumby and the Charleston Animal shelter in 
paragraph 1? 
A He has been there from a very young age. 
B He keeps coming back there. 
C His image is used to promote it. 
D People in the area around it know him very well. 
 

1p 36 What is true according to paragraph 2? 
A Gumby eventually found a buddy at the shelter.  
B Gumby sees the shelter as the place where he belongs. 
C Outside of the shelter Gumby was rather aggressive. 
D There were no foster families available for Gumby. 
 

2p 37 Geef van elke bewering aan of die juist of onjuist is volgens alinea 3. 
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Gumby heeft weleens geprobeerd om weg te lopen uit het asiel.  
2 Gumby is erg geliefd bij het personeel van de opvang.  
3 Gumby kan andere honden geruststellen.  
4 Gumby wordt ingezet bij het trainen van jonge honden. 
 
 

Tekst 13 
 

1p 38 What does Mossan Rasal say about finding the wallet? 
A He knew who the owner of it was. 
B He saw there was hardly any cash in it. 
C He thought the police had seen him picking it up. 
D He wanted to do the right thing by giving it back. 
 

1p 39 Why is Mossan Rasal happy, according to the text? 
A because he has a new client 
B because he has received a reward 
C because he is able to open his own shop 
D because he will be staying in the city 
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Tekst 14 
 

1p 40 “Worth sharing for anyone with a dog.” 
Why does the writer say this? 
because he wants to 
A advertise a healthier type of peanut butter to dog-owners 
B advise dog-owners to use peanut butter when giving dogs medication 
C convince dog-owners to use peanut butter as a snack for dogs 
D warn dog-owners about the risks of a specific ingredient of peanut 

butter 
 
 

einde  

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