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Rekenen 10 vragen 

1 Van elke 40 computerchips werken er 5 niet goed.  
Hoeveel is dat? 

A. 1 op de 5 
B. 1 op de 7 
C. 1 op de 8 
D. 1 op de 2000 

2 Willeke maakt limonade met 1 deel siroop en 7 delen water. Ze maakt 2 glazen van 
elk 200 ml. Hoeveel ml water heeft ze nodig? 

A. 14 ml 
B. 50 ml 
C. 175 ml 
D. 350 ml 

3 Bij een race tussen elektrische auto’s rijdt de ‘Solar’ in 14 dagen 4560 kilometer? 
Hoeveel kilometer is dat ongeveer per dag? 

A. 30 km 
B. 300 km 
C. 400 km 
D. 500 km 

4 Een kraan kost bij de Gamma € 174,95. Je krijgt 20% korting. Hoeveel kost deze 
kraan dan ongeveer? 

A. € 35,- 
B. € 140,- 
C. € 155,- 
D. € 170,- 

5 Het totale prijzengeld bij de loterij is één miljoen euro. De verdeling is als volgt: 
De prijzen: 
5 x 100.000 euro 
15 x 10.000 euro 
100 x 1.000 euro 
De overige prijzen zijn 500 euro.  
Hoeveel prijzen van 500 euro zijn er? 

A. 50 
B. 500 
C. 2000 
D. 5000 



 

6 Van het aantal stemmers was 5/12 deel het eens met de stelling. Hoeveel procent is 
dat ongeveer? 

A. 20% 
B. 40% 
C. 60% 
D. 70% 

7 4 5 7 0 2 

 
Wat is het gemiddelde van deze getallen? 

A. 3,6 
B. 4,5 
C. 9 
D. 18 

8 Een container heeft de volgende maten: 
Lengte is 8 meter, breedte is 3 meter en de hoogte is ook 3 meter. 
De container wordt voor ¾ deel gevuld met aarde. Hoeveel m³ aarde is dat 
ongeveer? 

A. 20 m³ 
B. 25 m³ 
C. 50 m³ 
D. 75 m³ 

9 Een enkele reis naar Malta kost € 35,-. Een retour naar Malta kost € 63,- 
Hoeveel procent is een retour goedkoper dan 2 keer een enkele reis? 

A. 5% 
B. 7 % 
C. 10 % 
D. 20 % 

10 Groep 8 loopt ’s avonds een lichtjestocht van 3 km. Om de 25 cm staan lichtjes. 
Ongeveer hoeveel lichtjes staan langs die hele weg? 

A. 120 
B. 1.200 
C. 12.000 
D. 120.000 

 

 



 
Taal 10 vragen 

1 Wat betekent hetzelfde als worstelen? 

1. Met veel inspanning iets gedaan krijgen 
2. Met weinig woorden veel invloed uitoefenen 

A. alleen 1 is juist 
B. alleen 2 is juist 
C. 1 en 2 zijn beide juist 
D. 1 en 2 zijn beide onjuist 

2 Wat past het best bij de betekenis van symmetrisch? 

A. eigenheid 
B. samenvoeging 
C. spiegelbeeld 
D. tegenpool 
 

3 Wanneer zeggen we dat iets subliem is? 

A. als iets bijzonder mooi of goed is 
B. als iets in het midden geraakt wordt 
C. als iets sneller gaat dan verwacht 
D. als iets vooruitgang vertoont 

4 In welk groepje hebben de woorden ongeveer dezelfde betekenis? 

A. fluisteren-sissen-schelden 
B. kopen-huren-lenen 
C. razen-tieren-tekeergaan 
D. trouwen-samenwonen-verhuizen 

5 de conducteur vroeg 
aan de reizigers wilt 
u uw kaartje laten zien 
 
Welk onderstreept woord moet met een hoofdletter worden geschreven? 

A. vroeg 
B. aan 
C. reizigers 
D. wilt 

6 Nel fluisterde tegen Mieke die naar haar baby 
kwam kijken zachtjes praten anders wordt ze wakker 

Welk leesteken moet er worden gezet achter kijken? 

A. punt (.) 
B. vraagteken (?) 
C. uitroepteken (!) 
D. dubbele punt (:) 



 

7 In welke zin staat de komma (,) op de juiste plaats? 

A. ik heb bij de bakker, op de hoek twee witte bollen vier bruine bollen en een  
    stokbrood gekocht 
B. ik heb bij de bakker op de hoek, twee witte bollen vier bruine bollen en een  
    stokbrood gekocht 
C. ik heb bij de bakker op de hoek twee witte bollen, vier bruine bollen en een  
    stokbrood gekocht 
D. ik heb bij de bakker op de hoek twee witte bollen vier bruine bollen, en een  
    stokbrood gekocht 

8 In welke zin is kosten de persoonsvorm? 

A. Declareer die kosten maar bij je verzekering. 
B. De kosten voor de reparatie vielen mee. 
C. Kosten die schoenen echt zoveel? 
D. Marijn weet nog niet hoeveel zijn reis gaat kosten. 

9 In welke zin is een zelfstandig naamwoord onderstreept? 

A. De stroper haalde zijn vallen leeg. 
B. Waarom wil je eigenlijk vluchten? 
C. We moeten de bloembollen nog poten. 
D. Ze wachten op toestemming om te gaan. 

10 Met gezond verstand bracht hij alle opdrachten tot een goed einde. 

Wat is het lijdend voorwerp in deze zin? 

A. gezond verstand 
B. hij 
C. alle opdrachten 
D. een goed einde 

 

 

 



 
Spelling 10 vragen 

1 In welke zin is het dikgedrukte woord fout gespeld? 

A. Daan maakt het sanitair goed schoon. 
B. Dat detail hebben we niet gezien. 
C. De termoskan is nog goed te gebruiken. 
D. Deze pyjama hebben we van oma gekregen. 

2 In welke zin is het dikgedrukte woord fout gespeld? 

A. Als hobby schilder ik portretten. 
B. De patiënt moest even diep zuchten. 
C. De rivier liet slip achter op de bodem. 
D. Mijn video-opname is mislukt. 

3 In welke zin is het dikgedrukte woord fout gespeld? 

A. Bij calamieteiten moet je dit nummer bellen. 
B. Door de waxinelichtjes lijkt het erg gezellig. 
C. Wij halen vaak fruit bij de groenteboer. 
D. ’s Zomers gaan we altijd naar het strand. 

4 In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld? 

A. De onderzoekers deden een zeldsame ondekking. 
B. De onderzoekers deden een zeldsame ontdekking. 
C. De onderzoekers deden een zeldzame ondeking. 
D. De onderzoekers deden een zeldzame ontdekking. 

5 In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld? 

A. De politicus moest aftreden vanwege een omkoopaffaire. 
B. De politicus moest aftreden vanwege een omkoopafferre. 
C. De politiecus moest aftreden vanwege een omkoopaffaire. 
D. De politiecus moest aftreden vanwege een omkoopafferre. 

6 In welke zin is het dikgedrukte woord fout gespeld? 

A. De conciërge houd de lijst met zieke leerlingen bij. 
B. De dieven hebben onze achterdeur geforceerd. 
C. De voetbalfans stormden het stadion binnen. 
D. Robert benutte zijn tijd niet altijd even goed. 

7 In welke zin is het dikgedrukte woord fout gespeld? 

A. De buren boden hun excuses aan voor het lawaai. 
B. Die filmster leidt een teruggetrokken bestaan. 
C. Faya heeft een klein stukje met haar paard gedraaft. 
D. Zijn bedrijf verkeert al maanden in grote problemen. 

8 In welke zin is het dikgedrukte woord fout gespeld? 

A. Ik verbiedt je nog langer zo slordig te schrijven. 
B. Hij vermeldt de nieuwe vertrekdatum in die brief. 
C. Mijn oma wordt verzorgd door mijn oom en tante. 



D. Wij hebben deze politieke partij altijd gesteund. 

9 In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld? 

A. De gelope afstand bedraagdt in totaal 2076 km. 
B. De gelope afstand bedraagt in totaal 2076 km. 
C. De gelopen afstand bedraagdt in totaal 2076 km. 
D. De gelopen afstand bedraagt in totaal 2076 km. 

10 In welke zin zijn de dikgedrukte woorden allebei goed gespeld? 

A. Ik verpeste mijn proefwerk omdat ik het niet goed had geleerd. 
B. Ik verpeste mijn proefwerk omdat ik het niet goed had geleert. 
C. Ik verpestte mijn proefwerk omdat ik het niet goed had geleerd. 
D. Ik verpestte mijn proefwerk omdat ik het niet goed had geleert. 

 

 



 
Begrijpend lezen 5 vragen 

Lees eerst de tekst en maak daarna de vragen. 

1  Heeft er misschien iemand mijn trainingsjack gezien? Ik heb het na de training in de  
2  kleedkamer laten hangen. Ik denk dat het kwam, terwijl we een beetje aan het keten  
3  waren. Jochem gooide een mandarijntje naar mijn broertje die hem weer naar mij gooide.  
4  In de consternatie ten gevolge van het keten, is mijn concentratie ten aanzien van mijn  
5  bezittingen blijkbaar verslapt. 

6  Het is een helblauw jack met rits maat S van het merk Mercurio. Na afloop van het eerste  
7  trainingsuur afgelopen dinsdag ik het in de herenkleedkamer heb laten hangen. 

8  Gisteren heb ik in de bak met verloren spullen gekeken. Ook heb ik navraag gedaan bij  
9  de kassa. Maar dat leverde allemaal niets op. Heeft iemand misschien dat jack gezien  
10  en/of meegenomen? 

11  Bel me als je iets weet op 06-12341234 

12  Groet, Serge 

 

1 

 

Wat kan Serge het best boven de oproep schrijven? 

A. Trainingspack aangeboden? 
B. Trainingspack gevonden? 
C. Trainingspack gevraagd? 
D. Trainingspack verloren? 
 

2 Lees: Ik denk … waren. (r. 2 en 3) 
Wat kan Serge het best doen met: terwijl? 

A. Zo laten staan 
B. Vervangen door: aangezien 
C. Vervangen door: doordat 
D. Vervangen door: vanwege 
 

3 Lees: In de …verslapt. (r. 4 en 5) 
Wat is een juiste opmerking over het taalgebruik in deze zin? 

A. Het taal gebruik is te deftig 
B. Het taal gebruik is te eenvoudig 
C. Het taal gebruik is te vaag 
D. Het taal gebruik past bij deze tekst 
 

4 Lees: Na afloop … hangen. (r. 6 en 7) 
Wat kan Serge het best doen met: ik het in de herenkleedkamer heb laten hangen? 

A. Zo laten staan. 
B. Vervangen door: heb ik het in de herenkleedkamer laten hangen. 
C. Vervangen door: het heb ik laten hangen in de herenkleedkamer. 
D. Vervangen door: ik heb het in de herenkleedkamer laten hangen. 



 

5 Lees: Groet, Serge (r. 12) 
Wat kan Serge hier het best schrijven in plaats van: Groet? 

A. Alvast bedankt 
B. Hoogachtend 
C. Tot ziens 
D. Veel succes 

 

 



 
Geschiedenis 5 vragen 
 
1 Onenigheid 

Filips was koning van Spanje. Ook de Nederlanden behoorden tot zijn rijk. Er was 
voortdurend onenigheid tussen Filips en de Nederlanden. 
Waar ging die onenigheid over? 

A. Filips verbood de Nederlanden om handel te drijven met landen waar Spaanse  
    kooplieden veel geld verdienden. 
B. Filips verbood het Nederlands, omdat hij wilde dat iedereen in zijn rijk voortaan  
    Spaans ging spreken. 
C. Filips weigerde om de mensen stemrecht te geven en verkiezingen te houden.  
D. Filips weigerde om een ander geloof toe te laten dan dat van hemzelf. 

2 Computer 
De computer is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ook op school 
worden veel computers gebruikt.  
Wanneer is het gebruik van de computer op school in Nederland gewoon geworden? 

A. rond 1900 
B. rond 1930 
C. rond 1960 
D. rond 1990 

3 Inpolderen 
In de zeventiende eeuw vond in Holland de inpoldering van grote meren zoals de 
Beemster plaats?  
Waarvoor werden die drooggemalen polders vooral gebruikt? 

A. voor de aanleg van nieuwe boerderijen en landbouwbedrijven 
B. voor de aanleg van nieuwe industriegebieden in de buurt van Amsterdam 
C. voor de bouw van buitenhuizen voor rijke Amsterdamse kooplieden 
D. voor de bouw van nieuwe woningen, want Holland raakte overbevolkt 

4 Werkzaamheden  
Hieronder staan vier werkzaamheden die in de tijd van monniken en ridders (500-
1000) belangrijk waren. 

1. het opleiden van schildknapen tot ridder 
2. het verzorgen van zieken 
3. het rechtspreken bij ruzies tussen boeren 
4. Het overschrijven van boeken 

Welke van deze werkzaamheden werden vooral uitgevoerd door monniken? 

A. 1 en 3 
B. 1 en 4 
C. 2 en 3 
D. 2 en 4 



 

5 Thorbecke 
Professor Thorbecke was een staatsman die 1848 van koning Willem II de opdracht 
kreeg een nieuwe grondwet te schrijven. Deze grondwet betekende het begin van de 
democratie. Voor het eerste werden de rechten van de bevolking beschreven. 
Wat betekende de nieuwe grondwet voor de macht van de koning? 

A. De koning kreeg alle macht en had geen parlement meer nodig. 
B. De koning kreeg minder macht en het parlement kreeg meer macht. 
C. De koning verdween en maakte plaats voor een president. 
D. De macht van de koning bleef gelijk. 

 
 
 



 
Aardrijkskunde 5 vragen 
1 IJmuiden 

In een fabriek bij de haven van IJmuiden wordt staal gemaakt.  
Waarom ligt deze fabriek bij een zeehaven? 

A. De fabriek kan direct haar afvalwater lozen in de haven. 
B. Rondom de haven wonen weinig mensen; er is dus weinig overlast door  
    vervuiling. 
C. Via de haven kunnen de arbeiders gemakkelijk op hun werk komen.  
D. Via de haven kunnen de grondstoffen voor de fabriek gemakkelijk worden  
    aangevoerd. 

2 Gastarbeid 
Een directeur van een metaalfabriek in Nederland vertelt: 
“In 1965 kon mijn vader niet genoeg mensen vinden die in de fabriek wilden werken. 
Hij is toen naar twee landen gereisd. Daar waren gelukkig veel mannen die naar 
Nederland wilden komen om in de fabriek te gaan werken.” 
Naar welke landen is de vader van de directeur toen gereisd?  

A. naar Duitsland en België 
B. naar Marokko en Turkije 
C. naar Nieuw-Zeeland en Australië 
D. naar Polen en Roemenië 

3 Chimborazo 
De Chimborazo is een berg in Ecuador. Op de top van de berg ligt het hele jaar 
sneeuw. Wat is een belangrijke oorzaak daarvan? 

A. De berg is meer dan 4000 meter hoog. 
B. De berg ligt op het zuidelijk halfrond. 
C. De berg ligt ver van de evenaar 
D. De berg ligt ver van de kust van Ecuador 

4 Hittegolf 
Tennisser klagen over warmte 
   30 januari – Door een hittegolf is iedere tenniswedstrijd een ware uitputtingsslag 
geworden. Op de baan lopen de temperaturen op tot boven de 40 graden Celsius. 
 
Op welk van de volgende tennistoernooien is het zo warm? 

A. op ‘Roland Garros’ in Parijs, Frankrijk 
B. op ‘Wimbledon’ in Londen, Groot-Brittanië 
C. op de ‘Australian Open’ in Melbourne, Australië 
D. op de ‘US Open’ in New York, de Verenigde Staten 

5 Sterren 
In het donker kun je bij heldere hemel veel sterren zien. 
Waarmee kun je een ster het best vergelijken? 

A. met de maan 
B. met de zon 
C. met een planeet 
D. met een satelliet  

 
 



 
 
Natuur en techniek 5 vragen 
1 Werken aan de toets 

Om deze toets zo goed mogelijk te maken, kijk je goed wat er staat. Er gaan signalen 
naar je hersenen. 
Wat zorgt ervoor dat de signalen aan de hersenen worden afgegeven? 

A. de bloedvaten in de ogen 
B. de oogspieren 
C. de oogzenuwen 
D. de pupillen van de ogen 

2 Biologische appelmoes 
Wanneer mag je appels biologisch geteelde appels noemen? 

A. als de appelboomgaard in een vogelrijk natuurgebied ligt 
B. als de appels door de boer met de hand geplukt zijn 
C. als de bloemen door bijen en hommels bestoven zijn 
D. als er geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn 

3 Lieveheersbeestje 
Het lieveheersbeestje wordt al sinds 1995 in Nederlandse kassen door paprikatelers 
ingezet tegen bladluizen. 
Welke voedselketen in de kas is juist? 

A. bladluis  lieveheersbeestje  paprikaplant 
B. bladluis  paprikaplant  lieveheersbeestje 
C. paprikaplant  bladluis  lieveheersbeestje 
D. paprikaplant  lieveheersbeestje  bladluis 

4 Onweer 
Als Jessica een bliksemflits ziet, duurt het nog een paar tellen voordat ze de donder 
hoort. Hoe komt dat? 

A. De donder en de lichtflits ontstaan niet op dezelfde plek. 
B. Eerste ontstaat de lichtflits, pas een paar tellen daarna de donder. 
C. Geluid verplaatst zich langzamer dan licht. 
D. Het licht is krachtiger dan het geluid. 

5 Onderkant van de hoed 
Met een spiegeltje kijkt een boswachter onder de hoed van een paddenstoel.  
Wat valt op het spiegeltje als de boswachter tegen de hoed van de paddenstoel tikt? 

A. druppels water 
B. sporen 
C. stuifmeel 
D. zaadjes 
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Per vraag is er maar één goed 

antwoord. Omcirkel het goede 

antwoord. 

Voor ieder goed antwoord 

verdien je 2 punten. 


