Dit is een proefexamen leesvaardigheid ERK A2
Dit examen gaat over een straatfeest dat in uw buurt wordt georganiseerd.
Het proefexamen bestaat uit 5 leesteksten met 25 vragen. U heeft 65 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.
Lees altijd eerst de vragen voordat u de tekst gaat lezen.
Hebt u 18 vragen of meer goed beantwoord, dan bent u geslaagd.
Het leesexamen voor het inburgeringsexamen is op de computer. U krijgt ongeveer 25 vragen bij meerdere teksten.
Het examen duurt 50 minuten en u krijgt alleen multiple choice vragen. U moet alles zelf lezen, de teksten worden niet voorgelezen. De
onderwerpen in het examen gaan over het dagelijks lezen, opleiding en werk.
Hebt u 6 of hoger voor het examen, dan bent u geslaagd.
Lees altijd eerst de vragen door en ga daarna pas de tekst lezen. Kijk goed naar de tekst, vraag uzelf: ‘wat is dit voor tekst, een
advertentie, informatie, gezelligheid?’ en kijk altijd welke informatie u al ziet in de titel en tussenkopjes als die er zijn.

Veel succes!

lezen met plezier Buitenspeeldag 1 © Sandy Posthumus Meyjes 2016

1

1.1.
23-02-2017
Beste medestraatbewoners,
Op woensdagmiddag 15 juni is het weer nationale Buitenspeeldag.
We willen net als in de andere jaren ook dit jaar weer een leuke en
actieve middag organiseren.. De Buitenspeeldag begint na school
om 14.00 uur, er zijn dan allerlei spelletjes voor de kinderen.
Buitenspeeldag is voor alle bewoners van de straat, daarom is er
vanaf 17.00 iets te eten en te drinken voor iedereen.
Op dinsdagavond 10 mei kan iedereen die wil meehelpen met de
organisatie van de Buitenspeeldag, meepraten bij Joke Moser thuis,
Mozartlaan 36.
We beginnen om 20.00 uur. Wil je meedenken over de plannen, wil
je meehelpen op de dag zelf, wil je eten koken of heb je spelletjes
die we mogen gebruiken, kom dan op 10 mei langs.
Heb je geen tijd op de 10e maar wil je wel meehelpen, neem dan
contact met mij op.
Bel even als je er op de 10e bij bent, dan zorgen wij voor genoeg
koffie en koekJ.
Mijn telefoonnummer is 06-23493298.
Je kunt Joke bereiken op nummer 06-14573165.
Hopelijk tot 10 mei
Buurtgroeten van Joke en Amira
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Lees eerst de vragen, lees daarna pas de tekst.
1. Kies het beste antwoord.
Op Buitenspeeldag…
a. komen alleen de kinderen buiten
b. spelen de kinderen buiten en komen de andere
bewoners ook buiten.
c. gaan de ouders met elkaar eten en drinken.
2. Jij wilt dit jaar op Buitenspeeldag een voetbalwedstrijd
organiseren. Wat moet je doen?
a. je gaat op 15 juni met jouw voetbal naar buiten.
b. je belt Joke om te vertellen wat jij wilt doen.
c. Je gaat op 10 mei naar de vergadering of je belt Amira.
3. Je wilt een spelletje organiseren op Buitenspeeldag maar je
hebt op 10 mei geen tijd. Wat moet je doen?
a. je belt Amira.
b. je belt Joke.
c. je gaat op 15 juni naar buiten om te helpen.
4. De nationale Buitenspeeldag wordt dit jaar voor het eerst in
de Mozartlaan georganiseerd.
a. dat is waar.
b. dat is niet waar.
c. het antwoord staat niet in de tekst.
5. Joke en Amira zorgen voor het eten en drinken op
Buitenspeeldag.
a. ja
b. nee
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1.2.
11-05-2017
Beste medestraatbewoners,

Lees eerst de vragen, lees daarna pas de tekst.

Gisteren hebben we een heel leuke vergadering gehad over de
buitenspeelmiddag van 15 juni.

1. Op
a.
b.
c.

welke
op 11
op 15
op 10

datum was de vergadering?
mei
juni
mei

We gaan speeltoestellen zoals wippen, doeltjes voor voetbal, een
volleybalnet en springtouwen huren. We gaan ook knutselen met
de kleintjes.
We hebben echter nog meer hulp nodig om 15 juni tot een succes
te maken.

2. Jij wilt helpen met het voetbaltoernooi. Wat moet je doen?
Kies het beste antwoord.
a. Voor 14 juni bellen naar Joke of Amira.
b. op 15 juni naar buiten gaan.
c. een team samenstellen.

Vóór 15 juni moeten nog een paar dingen geregeld worden.
• aanvragen van subsidie bij het wijkcentrum.
• Huren van speeltoestellen bij het sportcentrum.
• Flessendoppen en papier verzamelen om te knutselen.

3. Hoe laat begint de buitenspeeldag?
a. 13.00 uur.
b. 17.00 uur.
c. dat staat niet in deze tekst.

Aan het eind van de buitenspeelmiddag is er een voetbaltoernooi
(start 17.00 uur!). Voor de organisatie zoeken wij nog ouders. De
teams stellen we op buitenspeeldag zelf samen. We hebben ook
nog mensen nodig die de kleintjes kunnen helpen met het
knutselen.

4. Voor welke datum willen Joke en Amira weten of je wilt
helpen?
a. het maakt niet uit.
b. voor 15 juni
c. voor 14 juni

Wil je helpen met de voorbereidingen en/of op de dag zelf bel zo
snel mogelijk maar uiterlijk op 13 juni met Joke (06-14573165) of
met mij (06-23493298).

5. Je
a.
b.
c.

kan niet helpen op buitenspeeldag. Mag je wel meedoen?
ja
nee
misschien

Buitenspeeldag is voor iedereen in onze straat en we hopen dat je
ook komt als je geen kinderen hebt of niet kunt helpen met de
organisatie. Wij hebben er zin in!
groeten Joke en Amira.
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1.3.
SUBSIDIE-REGELING ZANDSLAG WIJKCENTRUM
Dit is het subsidie-aanvraagformulier voor wijkactiviteiten.
Leest u eerst de toelichting goed door.
Welk formulier moet u gebruiken?
Het formulier-wijkactiviteiten is bedoeld om subsidie aan te vragen
voor activiteiten in uw buurt, die het contact tussen buurtbewoners
verbeteren. Dit formulier kunt u gebruiken om subsidie aan te
vragen voor informele bijeenkomsten. Organiseert u een
commerciële activiteit, dan moet u het subsidie-aanvraagformulier
voor bedrijven invullen
Wanneer hoort u iets van ons?
Wij proberen u binnen 4 weken te laten horen of de subsidie
doorgaat. Als het langer duurt om een beslissing te nemen, bellen
wij u.
Als u subsidie krijgt maken wij het bedrag binnen week na ons
besluit naar u over.
Invullen
Vul a.u.b. de subsidie-aanvraag zo compleet mogelijk in. Vergeet
niet uw handtekening te plaatsen én uw telefoonnummer op te
schrijven. Ook uw banknummer is belangrijk, anders kunnen geen
we geen subsidie overmaken.
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling
genomen.
Onduidelijkheden of vragen?
Neem contact op via info@zandslag.nl of op ma-, woe- of vrochtend op 06-34575912
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Lees eerst de vragen en daarna pas de tekst door.
1. U wilt de subsidie aanvragen voor de Buitenspeeldag. Welk
formulier moet u gebruiken?
a. het formulier voor bedrijven.
b. het formulier voor wijkactiviteiten.
c. het formulier voor Buitenspeeldag.
2. U krijgt de subsidie binnen vier weken.
a. ja, dat is waar
b. nee, het duurt langer dan vier weken.
c. misschien binnen vier weken, misschien duurt het
langer.
3. Je hebt het formulier ingevuld maar je hebt jouw
telefoonnummer niet ingevuld. Wat doet het wijkcentrum
met jouw formulier?
a. ze sturen je een brief om jouw nummer te vragen.
b. ze doen niets met jouw formulier.
c. ze behandelen jouw aanvraag.
4. Het is woensdagochtend. Je hebt de toelichting gelezen
maar je hebt nog vragen. Wat kan je doen?
a. je kan bellen of e-mailen
b. je kan alleen e-mailen
c. je kan bij het wijkcentrum langsgaan.
5. Je hebt een brief gekregen waarin staat dat je de subsidie
krijgt. Hoe lang moet je wachten tot het geld op jouw
bankrekening staat?
a. maximaal 4 weken
b. maximaal 1 week
c. dat staat niet in de tekst.
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1.4.
14-06-2017
Beste medestraatbewoners,
Morgen is het eindelijk zover. Vanaf 14.00 uur beginnen we met de
feestelijke Buitenspeeldag. Het blijft morgen in elk geval droog, het
wordt vast een superleuke dag.
Joke en ik hebben een rooster opgesteld voor de verschillende
activiteiten. Als je toch niet kan wanneer je staat ingeroosterd,
zoek zelf iemand om mee te ruilen. Zijn er nog andere vragen? Bel
Joke of mij.
tijd
activiteit
wie
plaats
14.00
knutselen
Sara en Loes
bij de tafels
14.30
touwtjespring
Maria
bij nr. 25
wedstrijd
15.00
toezicht
Gül en Amira
hele straat
algemeen
16.00
volleyballen
Toni
bij nr. 13
16.15
samenstellen
Wim en Marek bij de tafels
voetbalteams*
17.00
voetbaltoernooi Wim, Jim,
bij nr. 1
Mussi en
Arjen
De hele tijd
Llmonade, en
Joke en Ifraah bij de tafels
snoep
* als jouw kind mee wil doen met het voetbaltoernooi moet hij of
zij zich tussen 15.00 en 16.00 uur melden bij Wim of Marek.
Tot morgen,

Lees eerst de vragen en zoek het antwoord op in de tekst.

1. Wanneer is het Buitenspeeldag?
a. 17 juni
b. 15 juni
c. 14 juni
2. Je bent Mussi en je kan toch niet helpen bij het
voetbaltoernooi. Wat moet je doen.
a. je doet niets, er helpen nog drie mensen.
b. je belt Joke of Amira.
c. je vraagt één van de andere ouders om in jouw plaats te
helpen.
3. Je hebt lekkere koekjes gebakken voor de kinderen uit de
straat. Aan wie kan je die het beste geven.
a. aan Amira of Joke.
b. aan Joke of Ifraah.
c. aan Gül of Amira.
4. Jouw zoon houdt van voetballen. Wat moet hij doen?
a. voor 16.00 uur vertellen aan Wim of Marek dat hij mee
wil doen.
b. om 16.15 bij de tafel naar Marek of Wim gaan voor het
samenstellen van de teams.
c. om 17.00 uur bij nummer 1 klaar staan om te
voetballen.
5. Wat voor weer wordt het op Buitenspeeldag?
a. dat staat niet in de tekst.
b. het wordt een zonnige dag.
c. er valt geen regen.

Joke en Amira
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1.5.

Lees eerst de vragen en zoek het antwoord op in de tekst.

NATIONALE BUITENSPEELDAG WEER EEN
GROOT SUCCES
Van onze verslaggever

1. Ieder jaar doen er 237 straten mee aan Buitenspeeldag.
a. elk jaar doen er meer straten mee.
b. nee
c. ja

Gisterenmiddag hebben veel straten in onze stad meegedaan aan de nationale
Buitenspeeldag. Elk jaar doen er meer straten aan dit gezonde feest mee. Op
Buitenspeeldag zijn de straten van de kinderen,. Ze kunnen op straat lekker
rennen, springen, voetballen en andere actieve spelletjes met elkaar doen.

2. Waarom geeft de gemeente subsidie voor Buitenspeeldag.
a. ze geven graag geld voor feesten
b. ze willen dat buren goed met elkaar omgaan
c. ze willen één dag per jaar dat de auto’s niet rijden

Ook dit jaar heeft onze gemeente geld beschikbaar gesteld voor dit feest. De
gemeenteraad heeft besloten dat Buitenspeeldag belangrijk is voor elke straat.
Niet alleen de kinderen spelen buiten en zijn actief bezig maar ook de ouders
leren elkaar kennen. Dat is goed voor het buurtgevoel.

3. Wat zegt Joke Moser over de deelname van bewoners aan
de Buitenspeeldag in de Mozartlaan?
a. alleen de kinderen hebben meegedaan
b. misschien doen wij volgend jaar weer mee
c. bijna iedereen uit de straat heeft meegedaan

In totaal hebben 237 straten meegedaan aan het feest. Niet iedere straat heeft
subsidie aangevraagd, er is aan 150 straten subsidie verleend. Het gemiddelde
subsidiebedrag was  75,--.
“Daar kunnen wij net de leuke dingen van doen zoals speeltoestellen huren”
vertelde Joke Moser, één van de organisatoren van de Buitenspeeldag in de
Mozartlaan. “ Buitenspeeldag is natuurlijk voor kinderen bedoeld, maar wij
proberen iedereen in de straat mee te krijgen” legt Moser uit. “ Ook dit jaar
zijn bijna alle bewoners wel even buiten geweest om te kijken, te helpen of
om gezellig iets te drinken met de andere buren. Volgend jaar is onze straat
zeker weer van de partij.”

4. Uw straat heeft nog nooit meegedaan aan Buitenspeeldag.
Volgend jaar wilt u ook meedoen. Wat kunt u doen?
a. bellen met Joke Moser.
b. contact opnemen met de verslaggever.
c. bellen met de wijkambtenaar.
5. Waarom vindt de journalist Buitenspeeldag een gezond
feest?
a. ouders en kinderen eten samen.
b. kinderen zijn actief bezig
c. de straten zijn van de kinderen

Wilt u volgend jaar met uw straat ook meedoen aan Buitenspeeldag, neem
dan contact op met de wijkambtenaar in uw buurthuis. U kunt bellen 0557314264, e-mailen info@samen.nl of langskomen (kijk op internet voor het
adres).
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Antwoorden leesexamen Buitenspeeldag
Tekst 1.1.
1. B
2. C
3. A
4. B
5. B

Tekst 1.2.
1. C
2. A
3. C
4. C
5. A

Tekst 1.3.
1. B
2. C
3. B
4. A
5. B
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Tekst 1.4.
1. B
2. C
3. C
4. A
5. C

Tekst 1.5.
1. A
2. B
3. C
4. C
5. B
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