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Oefentoets 2 – Leesvaardigheid A1 (vanaf mei 2023) 

 
Dit is oefentoets 2 “Leesvaardigheid A1” voor het Basisexamen Inburgering. 
Bij het echte examen is de toets Leesvaardigheid digitaal – je maakt de toets op de computer. 
 
Deze leestoets van Ad Appel Taaltrainingen moet je eerst printen.  
Daarna kun je beginnen! Je maakt hem op papier. 
 
Deze oefentoets heeft 9 teksten en 19 vragen. 
Deze leesteksten, vragen en antwoorden lijken op het echte examen. 
De leesteksten zijn net zo moeilijk als de teksten van het echte examen. 
Elke vraag is multiple choice. Je moet kiezen uit drie of vier antwoorden. Je mag geen woordenboek gebruiken. 
Je moet 14 vragen goed beantwoorden. Dan heb je een voldoende resultaat. Dat is ook bij het echte examen zo. 
 
Gebruik je horloge. Bij deze leestoets moet je alle vragen beantwoorden binnen 35 minuten. 
Controleer na 35 minuten jouw antwoorden met behulp van de sleutel. Succes! 
 
 
Wil je meer oefentoetsen maken? Zoek je goed oefenmateriaal?    
https://www.adappel.nl/oefenmateriaal 
www.leestoets.nl  
 
Zoek je een goede cursus voor het basisexamen inburgering? contact@adappel.nl 
Zoek je het beste studieboek voor het examen A1? Kijk in onze shop - https://www.adappel.nl/shop 
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Tekst 1 

 
Ik schrijf een brief aan mijn dochter. Zij woont in Rusland. Ik woon in Nederland. 
Meestal hebben wij contact via e-mail. Maar soms schrijf ik een brief op papier. 
Ik doe de brief in een envelop. Op de envelop plak ik een postzegel. Ik doe de 
brief in de brievenbus. De postbode brengt mijn brief naar Rusland. Dat duurt 
een week. De computer is snel, de postbode is langzaam. Maar een brief is 
leuker dan e-mail.  
 

 
1) Wie woont er in Rusland? 

a.    Ik. 
b.    De postbode. 
c.    Mijn dochter. 
 
 
2) Wat plak ik op de envelop? 

a.     Een brief. 
b.     Een brievenbus. 
c.      Een postzegel.  
 

 
Tekst 2 

 
De verpleegster werkt in het ziekenhuis. Zij helpt de dokter. Ze praat met de 
patiënten. Ze geeft de patiënten eten en drinken. En ze geeft ook medicijnen. De 
verpleegster controleert de patiënten. Ze loopt veel in de gangen van het 
ziekenhuis. Ze loopt van het ene bed naar het andere bed. Zij maakt alle 
patiënten blij. De verpleegster is altijd druk. Zij werkt hard. Zij werkt soms 
overdag, soms ’s nachts.  

 
3) Waar werkt een verpleegster? 

a.     Overdag. 
b.     In de nacht. 
c.      Met medicijnen. 
d.      In het ziekenhuis. 
 
 
4) Wat geeft een verpleegster aan de patiënten? 

a.     Gangen. 
b.     Bedden. 
c.     Medicijnen. 
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Tekst 3 

 
Banken hebben veel geld. Veel mensen geven hun geld aan de bank. De bank 
bewaart het geld. In de bank is het geld veilig. In jouw huis kan een dief komen. 
Hij kan jouw geld pakken. Bij een bank kan een dief het geld niet pakken. De 
bank geeft jou ook rente. Jij brengt honderd euro naar de bank. Na één jaar 
geeft de bank jou 100 euro plus drie euro rente. Jij geeft 100 euro en je krijgt 103 
euro terug.  
 

 
5) Wat doet een bank met het geld van mensen? 

a.    Bewaren. 
b.    Geld pakken. 
c.    Geld geven. 
 
 
6) Wat geeft de bank aan jou, als jij geld bij de bank brengt? 

a.     Een dief. 
b.     Rente. 
c.      Veel mensen. 
d.     100 euro. 

 
Tekst 4 

 
In Nederland kun je veel fruit kopen. Fruit is lekker en gezond! In het voorjaar 
zijn er al aardbeien. Aardbeien zijn klein en rood. Na de zomer zijn er in 
Nederland appels en peren. In Nederland is ook veel fruit uit het buitenland. 
Druiven en sinaasappels komen uit Zuid-Europa. Bananen komen uit Azië, Afrika 
of uit Amerika. Bananen zijn er in de zomer en in de winter. Bananen kun je altijd 
kopen! 

 
7) Wanneer zijn er aardbeien in Nederland? 

a.     Na de zomer. 
b.     Altijd. 
c.     In de lente. 
 
 
8) Waar komen de druiven vandaan? 

a.     Uit Amerika. 
b.     Uit Nederland. 
c.     Uit Zuid-Europa. 
d.     Uit Azië, Afrika of uit Amerika.  
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Tekst 5 

 
In huis moet ik altijd alles schoonmaken. Bij mij thuis wordt alles altijd vies. De 
woonkamer en de slaapkamer worden vies. De ramen en de deuren worden vies. 
Ook de badkamer en de wc worden vies. De vloer wordt ook vies. De vloer maak 
ik ook schoon. Ik heb handschoenen aan. Ik vind schoonmaken niet leuk. Maar 
een vies huis is ook niet leuk. Ik heb liever een schoon huis dan een vies huis.  

 
9) Wat moet ik altijd schoonmaken in mijn huis? 

a.     De woonkamer en de slaapkamer.  
b.    De ramen en de deuren.  
c.     De badkamer en de wc.  
d.    Alles. 
 
 
10) Wat vind ik leuk? 

a.     Een schoon huis.  
b.    Handschoenen.  
c.     De vloer.  
 

 
Tekst 6 

 

In de winter heb ik een muts op mijn hoofd. In Nederland is er in de winter wind 
en regen of sneeuw. In januari en februari is de temperatuur vaak onder nul. Dan 
doe ik mijn muts op, want ik wil geen koude oren. Koude handen heb ik ook niet 
in de winter. Ik doe warme handschoenen aan. Als ik warm ben, kan ik lachen. 
Koud zijn vind ik helemaal niet leuk.  

 
11) Wat doe ik in de winter aan mijn handen? 

a.      Sneeuw.  
b.     Een warme muts.  
c.     Handschoenen.  
 
 
12) Wat kan ik, als ik lekker warm ben? 

a.    Muts.  
b.    Koude handen.  
c.     Lachen.  
d.    Leuk. 
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Tekst 7 
 
Twee kinderen spelen bij het huis op de stoep. Ze gooien een bal naar elkaar. De 
één gooit de bal en de ander moet de bal vangen. Dan valt de bal op de grond. 
De bal rolt van de stoep naar de straat. Eén van de kinderen wil op straat de bal 
pakken. Daar komt een auto. De auto rijdt snel en moet remmen. Het kind 
schrikt en pakt de bal. Er is geen ongeluk. Gelukkig!  

 
13) Waar rolt de bal naartoe? 

a.     Naar de stoep.  
b.    Naar het huis.  
c.     Naar de straat. 
 
 
14) Wat moet de auto doen? 

a.      De auto moet remmen.  
b.     De auto moet pakken.  
c.     De auto moet snel rijden.  
d.     De auto moet gooien.  

 
Tekst 8 

 

Onze moeder is geboren in Argentinië. Nu woont ze bij ons in Wassenaar. Soms 
moet ze een paar dagen naar het buitenland. Waarom? Dat weten we niet. Ze 
moet gewoon op reis. Mijn twee zusjes en ik vinden het helemaal niet leuk. Wij 
missen haar erg en het is stil in huis. We zijn allemaal heel blij als zij weer op 
Schiphol aankomt. Wij willen dat mama altijd bij ons thuis in Wassenaar is. En 
papa wil dat ook.  

 
15) Waar is de moeder geboren? 

a.     Dat weten we niet.  
b.    In Wassenaar.  
c.     In Argentinië.  
d.    Op Schiphol. 
 
16) Hoeveel mensen wonen in het huis in Wassenaar? 

a.     Vier.   
b.    Drie.  
c.     Vijf.  
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Tekst 9 

 
Anna is blij, want het is vandaag vijf december. Vanavond komt Sinterklaas bij 
haar op bezoek. Hij komt met cadeautjes. Samen met haar broertje en met haar 
ouders gaat Anna de cadeautjes uitpakken. Maar nu is Anna onrustig. Ze moet 
nog een paar uurtjes wachten. Ze zingt de hele dag al liedjes voor Sinterklaas. 
Het is elk jaar spannend. Wat voor cadeautjes zal Sinterklaas dit jaar aan Anna 
geven? Wachten is moeilijk …!  

 

 
17) Wie komt er op bezoek? 

a.     Sinterklaas.  
b.    Anna.  
c.     Anna, haar broertje en hun ouders. 
 
18) Wat doet Anna de hele dag? 

a.      Liedjes zingen.  
b.     Cadeautjes uitpakken.  
c.      Cadeautjes geven.  
d.     Op bezoek gaan.  
 
19) Wat gaat Anna vanavond doen? 

a.     Cadeautjes uitpakken. 
b.     Zij gaat bij haar broertje op bezoek. 
c.     Zij gaat een cadeautje geven aan Sinterklaas. 
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C 
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C 
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Tekst 9 17 

18 

19 

A 

A 

A 

Tekst 5 9 
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D 
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Heb je 14 vragen of meer vragen goed? 

Gefeliciteerd! Je bent geslaagd … 

 


