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1 Mijn huis       

 

Mijn huis heeft twee tuinen.     

De ene tuin is voor het huis en de andere tuin is achter het huis. 

De tuinen zijn niet zo groot. 

Het huis is een rijtjeshuis. 

Ik heb buren links en rechts. 

Het huis heeft drie slaapkamers en een zolder. 

De woonkamer is wel groot.  

In het huis woon ik met mijn vrouw en met twee 

kinderen. 

Wij zijn alle vier heel tevreden met ons huis. 

 

Vragen 

1. Mijn huis heeft twee grote tuinen.    ja / nee 

2. Mijn huis heeft twee slaapkamers.    ja / nee 

3. Er wonen drie mensen in het huis.    ja / nee 

4. Het huis heeft een zolder.     ja / nee 

5. Het huis staat tussen twee andere huizen.   ja / nee 
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2 In de kast      

 

In de kast liggen veel kleren.  

Sommige kleren zijn voor de winter.  

Andere kleren zijn voor de zomer.  

Er zijn broeken, truien, T-shirts en overhemden. 

Verder liggen er natuurlijk ook sokken en ondergoed. 

De schoenen staan niet in de kast, maar op een 

andere plek.  

Schoenen ruiken niet altijd fris.  

Ze zijn vies. 

Daarom staan ze ergens anders. 

De schone kleren liggen altijd in een schone kast. 

 

Vragen 

1. Zijn alle kleren voor de winter?    ja / nee 

2. Zijn de schoenen schoon?    ja / nee 

3. Staan de schoenen in de kast?    ja / nee 

4. Liggen de sokken in de kast?    ja / nee 

5. Liggen in de kast veel kleren?    ja / nee 
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3 Altijd in de file     

 

Ik ga altijd met de auto naar mijn werk. 

Ik woon in Almere en ik werk in Amsterdam. 

Het is 25 kilometer van mijn huis naar het kantoor. 

De reis duurt ongeveer 60 minuten. 

Ik sta elke ochtend in de file. 

In de auto kijk ik naar andere auto’s. 

Alle auto’s rijden erg langzaam. 

Vaak staat iedereen stil. 

25 kilometer in zestig minuten, dat is niet snel genoeg. 

Ik ben helemaal niet blij in de file. 

 

Vragen 

1. Ik ga met de auto naar mijn werk.   ja / nee 

2. Mijn kantoor is in Almere.     ja / nee 

3. Er zijn weinig auto’s op de weg.    ja / nee 

4. De auto’s rijden snel.     ja / nee 

5. De reis duurt lang.     ja / nee 
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4 Op het water   

 

Er ligt een boot in het water. 

Maar ik zie geen mensen in de boot. 

De boot is leeg. 

De boot vaart niet, maar ligt stil op het water. 

Het is zomer en de zon schijnt. 

Straks komen de kinderen.  

Kinderen vinden het leuk om te spelen. 

Zij gaan varen met de boot. 

Zij zijn niet bang voor het water. 

Ze kunnen goed zwemmen. 

 

Vragen 

1. In de boot zitten mensen.    ja / nee 

2. Het is mooi weer.     ja / nee 

3. De boot ligt op het  water.    ja / nee 

4. De kinderen gaan met het bootje varen.  ja / nee 

5. De kinderen kunnen zwemmen .   ja / nee 
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5 Mijn  fiets       

 

Mijn fiets heeft twee wielen.  

Die twee wielen brengen mij bijna overal. 

Ik doe heel veel met mijn fiets. 

Ik ga met mijn fiets naar de winkel voor de 

boodschappen. 

En ik rijd op mijn fiets naar mijn werk. 

Maar soms is het niet zo leuk: als het regent 

of als het waait. 

Dan fiets ik liever niet. 

Gelukkig is het in Nederland bijna altijd mooi weer. 

Daarom ben ik heel blij met mijn fiets. 

 

Vragen 

1. Ik fiets vaak.       ja / nee 

2. Ik doe mijn boodschappen op de fiets.    ja / nee 

3. Ik ben blij met de regen.     ja / nee 

4. Ik fiets graag door de regen.     ja / nee 

5. In Nederland regent  het bijna altijd.    ja / nee 
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6 Gezond eten     

 

Veel mensen eten niet gezond.  

Zij eten bijvoorbeeld patat bij McDonald’s. 

Patat is vet en zout. 

Van patat eten worden mensen dik. 

En ook van chips en taart en koek… 

Iedereen weet wat gezond en ongezond is. 

Fruit en groente zijn gezond.  

Appels, sinaasappels, sla, komkommers. 

Dat is allemaal goed voor je lichaam en voor je tanden. 

Maar mensen vinden gezonde dingen niet altijd lekker. 

Soms zijn mensen een beetje dom. 

 

Vragen 

1. Van koek en taart eten word je dik.    ja / nee 

2. Komkommers zijn zout.        ja / nee 

3. Appels zijn goed voor je tanden.    ja / nee 

4. Iedereen vindt gezonde dingen altijd lekker.   ja / nee 

5. Mensen zijn soms dom.      ja / nee 
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7 De afspraak     

 

Ik heb morgen een afspraak met de dokter. 

Ik moet om 9 uur bij hem zijn. 

De dokter is mijn huisarts. 

Hij heeft iedere ochtend spreekuur. 

Ik moet op tijd komen. 

Bij de dokter mag je nooit te laat komen. 

Ik heb last van mijn knie. 

Ik kan niet goed lopen en fietsen. 

De dokter kijkt morgen naar mijn knie. 

Misschien moet ik later naar het ziekenhuis. 

Maar eerst moet ik dus morgen naar mijn huisarts.  

Om negen uur! 

 

Vragen 

1. Ik moet vandaag naar de dokter. ja / nee  

2. Wanneer is mijn afspraak?  ochtend / middag / avond 

3. Waar heb ik pijn?   hoofd / buik / knie 

4. Naar wie ga ik eerst?   huisarts / ziekenhuis 

5. Hoe laat is mijn afspraak?  precies 9 uur / ongeveer 9 uur 
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8 Dorst       

 

Ik wil iets drinken, want ik heb dorst. 

Wat zal ik drinken?  

Waar heb ik zin in? 

In de koelkast staat heel veel: cola, melk, appelsap, bier. 

Ik weet niet wat ik moet nemen. 

Cola en appelsap zijn zoet, ik wil geen zoet. 

Ik houd niet van melk. 

Bier is niet voor mij, maar voor mijn man. 

Ik doe de koelkast dicht. 

Ik loop naar de kraan. 

Water is het best!  

Ik neem water! 

 

Vragen 

1. Ik pak de cola uit de koelkast.    ja / nee 

2. Ik vind melk lekker.      ja / nee 

3. Het bier staat in de koelkast.    ja / nee 

4. Ik heb zin in appelsap.     wel / niet 

5. Staan in de koelkast veel of weinig dingen?  veel / weinig 
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9 De telefoon    

 

Mijn dochter van vijftien heeft een mobiele telefoon. 

Zij belt met haar vriendinnen.  

En haar vriendinnen bellen haar. 

Zij is nooit meer rustig. 

Zij is altijd druk, druk, druk… 

Als ze op school is, moet de telefoon uit. 

Als de leraar praat, luisteren alle leerlingen. 

Niemand kan bellen in de klas. 

In de klas is het stil. 

Telefoons zijn verboden in de les. 

Iedereen studeert rustig in de klas. 

Ook mijn dochter van vijftien. 

 

Vragen 

1. Belt mijn dochter veel of weinig?    veel / weinig 

2. Is mijn dochter rustig of druk?     rustig / druk 

3. Is de telefoon op school aan of uit?    aan / uit 

4. Wat doen de leerlingen, als de leraar praat?   bellen / luisteren 

5. Telefoons zijn in de les verboden.   ja / nee 
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10 De computer en het internet   

 

Zonder computer en internet kan ik niet leven. 

Ik stuur veel post via de computer. 

Soms koop ik iets via de computer. 

Ik maak afspraken via de computer. 

Ik zoek een vakantiereis op internet. 

En ik doe al mijn bankzaken via de computer. 

Vroeger waren er geen computers.  

Vroeger?  

Mijn eerste computer had ik in 1988. 

Ik was voor het eerst op internet in 1992. 

Mijn leven is in 2013 anders dan vroeger. 

Vroeger? Vijfentwintig jaar geleden … 

 

Vragen 

1. Mijn eerste computer had ik in 1992.   ja / nee 

2. Doe ik in 2013 veel of weinig op de computer?  veel / weinig 

3. Ik koop dingen via de computer.   altijd/soms/nooit 

4. Ik doe mijn bankzaken met de computer.  altijd/soms/nooit 

5. Ik stuur mijn post via internet.    ja / nee 
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11 De Nederlanders 

 

Nederlanders hebben speciale Nederlandse dingen. 

Ze eten veel aardappels. 

Ze vieren Sinterklaas en dan geven ze elkaar cadeautjes. 

En als het heel koud wordt, gaan ze schaatsen op ijs. 

Op Koninginnedag gaan ze op straat oude dingen 

kopen en verkopen. 

Nederlanders houden ook van vakantie. 

Zij gaan dan graag naar een warm land. 

Veel Nederlanders gaan kamperen. 

Ze slapen dan in een tent of in een caravan. 

Na de vakantie gaan ze weer slapen in hun eigen huis. 

 

Vragen 

1. Wanneer geven Nederlanders elkaar  

cadeautjes?             Koninginnedag / Sinterklaas 

 

2. Nederlanders gaan op vakantie naar een  

warm land.                                                    nooit / graag / soms 

 

3. Wat eten Nederlanders veel?                       rijst / aardappels / ijs 

 

4. Wat verkopen Nederlanders op  

Koninginnedag?                              schaatsen / eten / dingen 
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12 Vakantie   

 

Ik heb elk jaar vijf weken vakantie in de zomer. 

Ik werk veel, dus vakantie is heel goed voor mij. 

In de zomer schijnt de zon veel. 

In de ochtend slaap ik veel. 

In de middag ga ik naar het strand. 

Daar lig ik graag de hele dag in de zon. 

Ik neem altijd een boek mee naar het strand. 

Maar ik lees daar niet veel. 

Ik lig in de zon en ik kijk naar de andere mensen. 

Ik ben liever lui dan moe. 

Lekker! Vakantie! 

 

Vragen 

1. Hoe lang duurt mijn zomervakantie?     jaar / week / vijf weken 

 

2. In de vakantie ben ik actief.                     ja / nee /  soms 

 

3. Ik lees in de vakantie veel boeken op het strand.  waar / niet waar 

 

4. Hoe vaak neem ik een boek mee naar het strand?      soms / altijd / nooit  
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13 Sport    

 

Veel mensen doen aan sport. 

Sommigen voetballen of spelen tennis. 

Anderen zwemmen of spelen volleybal. 

Deze vrouw loopt hard. 

Zij rent veel kilometers op het strand. 

Ze wordt moe, maar ze vindt hardlopen leuk. 

Ze loopt twee keer per week.  

Altijd op het strand. 

In het weekend loopt zij met een groep mensen.  

Op woensdag loopt zij alleen.  

Zij sport dus twee keer per week. 

Zij leeft gezond. 

 

Vragen 

1. Zwemmen is een watersport.   soms / altijd / nooit 

 

2. De vrouw houdt van hardlopen. waar / niet waar 

 

3. Op welke dag loopt de vrouw hard? woensdag / donderdag / vrijdag 

 

4. Waar loopt de vrouw hard?              op straat / op het strand / binnen 
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14 Ziek   

 

De vrouw is ziek. 

Zij is thuis met hoofdpijn en met koorts. 

Zij heeft griep.  

Het is nu dinsdag. 

Eigenlijk moet ze werken. 

Maar ze kan niet werken. 

Zij moet nog drie dagen in bed blijven. 

Na het weekend kan ze weer werken. 

De vrouw wil niet ziek zijn. 

Zij wil liever werken. 

Maar ja … ziek is ziek… 

 

Vragen 

1. De vrouw gaat op woensdag naar haar werk.  waar / niet waar 

2. De vrouw ligt in bed in het weekend.   waar / niet waar 

3. De vrouw wil liever werken dan ziek zijn.  waar / niet waar 

4. Op maandag gaat zij weer werken.   waar / niet waar 
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ANTWOORDEN BIJ DE 14 LEESTEKSTEN OP NIVEAU A1 

Tekst 1 1   NEE 
2   NEE 
3   NEE 
4   JA 
5   JA 

Tekst 8 1  NEE 
2  NEE 
3  JA 
4  NIET 
5  VEEL 

Tekst 2 1   NEE 
2   NEE 
3   NEE 
4   JA 
5   JA 

Tekst 9 1  VEEL 
2  DRUK 
3  UIT 
4  LUISTEREN 
5  JA 

Tekst 3 1  JA 
2  NEE 
3  NEE 
4  NEE 
5  JA 

Tekst 10 1  NEE 
2  VEEL 
3  SOMS 
4  ALTIJD 
5  JA 

Tekst 4 1  NEE 
2  JA 
3  JA 
4  JA 
5  JA 

Tekst 11 1  SINTERKLAAS 
2  GRAAG 
3  AARDAPPELS 
4  DINGEN 
 

Tekst 5 1  JA 
2  JA 
3  NEE 
4  NEE 
5  NEE 

Tekst 12 1  5 WEKEN 
2  NEE 
3  NIET WAAR 
4  ALTIJD 
 

Tekst 6 1  JA 
2  NEE 
3  JA 
4  NEE 
5  JA 

Tekst 13 1  ALTIJD 
2  WAAR 
3  WOENSDAG 
4  OP HET STRAND 
 

Tekst 7 1  NEE 
2  OCHTEND 
3  KNIE 
4  HUISARTS 
5  PRECIES 9 UUR 

Tekst 14 1  NIET WAAR 
2  NIET WAAR 
3  WAAR 
4  WAAR 
 

 


