TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO NA POZIOMIE A1

I.

Kies het juiste antwoord.

1. Wanneer ben je geboren?

a. Ik ben op juli 1985 geboren.
b. Ik ben op 2 juli 1985 geboren.
c. Ik ben in Warschau geboren.

2. Hoeveel mensen zijn er in de klas?

a. Er zijn vijf mensen in de klas.
b. Vijf mensen zijn in de klas.
c. Er is vijf mensen in de klas.

3. Wat is jouw moeder aan het doen?

a. Mij moeder is een boek aan het lezen.
b. Mijn moeder is een boek aan het lezen.
c. Zij is aan het boek lezen.

4. Pardon, weet u misschien waar het station is?

a. Het spijt me, ik ben hier niet bekend.
b. Ja, die is hier langs de tegenover de kerk.
c. Nee, ik woon hier dus 10 jaar.

5. Wat at je vanmiddag?

a. Ik ben gewoon een broodje met kaas gegeten.
b. Ik was hongerig.
c. Ik bestelde een pizza.
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6. Wat ben je morgen van plan?

a. Ik ben winkelen van plan.
b. Ik ben van plan te verhuizen.
c. Ik zul mijn koffers pakken.

7. Hoe is de nieuwe arts?

a. Volgens mij is hij erg aardig.
b. Ik vind hij erg knap.
c. Hij draagt een bril en heeft een snor.

II. Lees de tekst en geef antwoord op de onderstaande vragen.
Om ongeveer half acht maakt de verpleegster je wakker en neemt je temperatuur op. Daarna krijg je
ontbijt. Als je kunt mag je je gaan wassen of douchen en kun je je aankleden. Lukt dat niet, dan helpt
de verpleegster je daarbij.
Als je zin hebt, mag je spelen in de speelkamer. En heb je schoolwerk meegenomen, dan kun je
hiermee aan het werk gaan. Om een uur of tien komt de voedingsassistente met drinken en een
koekje.
In de loop van de ochtend komt de dokter bij je langs, om te kijken hoe het met je gaat. Van 10.30 –
tot 11.30 uur is er een speeluurtje in de speelkamer. Je kunt knutselen, verven of gewoon lekker
spelen. Er is ook een Playstation 3 en Wi-Fi op de speelkamer.
Rond twee uur komt de verpleegster langs met fruit en drinken en dan begint ook het bezoekuur.
Heb je nog geen bezoek, dan kun je tussen 14.30 en 15.30 uur naar de speelkamer.
Aan het eind van de dag krijg je brood. Dat is tussen half vijf en vijf uur. Daarna krijg je misschien nog
weer bezoek, kijk je nog even naar de tv of speel je nog een spelletje, totdat je gaat slapen.
1. Wie is “je” in deze tekst?
a. een dokter
b. een kind
c. een verpleegster
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2. Wat is er tussen 14:30 en 15:30?
a. Als je geen bezoek kreeg, kun je buiten spelen.
b. De verpleegster brengt eten en drinken.
c. Jij mag naar de speelkamer als je geen bezoek krijgt.

3. Wat kan je allemaal in de speelkamer doen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………........................................................................................................…

4. Wat gebeurt er tussen 16:30 en 17:00?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………........................................................................................................………………

III.

Vul de ontbrekende woorden in:

Amsterdam, de …………….....…. van Nederland, kent vele gezichten. Smalle straatjes en historische
…………….....…. , woonboten in de grachten en gezellige cafés bepalen voor een groot stuk de sfeer
van Amsterdam. De stad heeft veel …………………………. , zoals het Van Gogh museum, het
Rijksmuseum, het Anne Frank Huis, het Begijnhof, kerken, die je ook vanaf het water kan bekijken. Je
kan overal in een bootje stappen en veel over Amsterdam leren. Of je kan ook …………….....…. in het
Vondelpark.

IV.

Schrijf een korte tekst van 2-3 zinnen en maak daarbij gebruik van onderstaande woorden:

veel tijd, vakantie, s’ avonds, kroeg, kantoor

………………........................................................................................................……………………………………….
………………........................................................................................................……………………………………….
………………........................................................................................................……………………………………….
………………........................................................................................................……………………………………….
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