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Engels CSE GL en TL

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen en maak de schrijfopdracht in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 29 vragen en een schrijfopdracht.
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als
het anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat
0 punten op.

Tekst 1
1p

1

Je wilt naar een goede film.
 Welke film kies je niet omdat hij volgens de conclusie bij de recensies
weinig nieuws biedt?
Schrijf de titel op in de uitwerkbijlage.

Tekst 2
1p

2

Which of the following is true according to paragraph 1?
Local authorities are unable to employ enough professional dog
carers.
B Professional dog walkers will no longer be admitted on the heath.
C The times that dogs are allowed on the heath cause frustration.
D Visitors are concerned about the large numbers of dogs on the heath.
A

2p

3

“to alleviate the problem” (alinea 2)
 Welke twee verschillende oplossingen worden hiervoor in alinea 3
genoemd?
Schrijf deze oplossingen op in de uitwerkbijlage.

1p

4

“The suggestion has angered professional walkers” (paragraph 3)
Why is that?
A They feel that a ban on fighting dogs is a much better solution.
B They have already passed tests in order to become proper
professionals.
C They think that they are not responsible for causing the problem.
D They will not be able to earn enough with small groups of dogs.

1p

5

Which of the following is true according to paragraph 4?
People who have many dogs to look after find it hard to enjoy their
walks.
B Simon Lee thinks the number of professional walkers is now at its
peak.
C The rich people of Hampstead Heath will keep more and more dogs.
D There is a clear demand for people who walk dogs for others.
A
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2p

6

Geef van elk van de volgende beweringen van Heather Pope aan of deze
juist of onjuist is volgens alinea 5.
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
Ze denkt dat
1 medewerkers van hondenuitlaatdiensten gemakkelijk beoordeeld
kunnen worden.
2 de nieuwe maatregelen het einde van de hondenuitlaatdiensten zullen
betekenen.
3 de politie strenger toezicht moet houden op de heide.
4 het genoemde systeem oneerlijk en lastig te controleren is.

1p

7

What is true according to the Kennel Club in paragraph 6?
A All over Britain, local authorities should apply the same regulations.
B It is impossible to have the same regulations for all dogs.
C Reducing the number of rules could solve the problem with dogs.
D Rules made some years ago cannot apply to today’s situation.

Tekst 3
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

8
A
B
C
D

limited
many
overrated
unknown

A
B
C
D

be more social
get some exercise
perform better at school
start playing football

A
B
C

advantages
problems
questions

A
B
C
D

disappointed
excited
horrified
thankful

9

10

11
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1p

1p

1p

1p

12
A
B
C
D

alarmingly
deafeningly
essentially
old-fashionedly

A
B
C
D

as soon as
because
if only
while

A
B
C

instead of
not to mention
without

A
B
C
D
E

active
determined
eager
hesitant
mature

13

14

15

Tekst 4
2p

16

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is
volgens de tekst.
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 Het museum richt zich voornamelijk op de sociale kant van koffie- en
theedrinken door de eeuwen heen.
2 Volgens het museum is de smaak van koffie en thee goed, maar het
kan misschien nog beter.
3 Alles wat in Londen te maken heeft met thee, vind je vooral op de
zuidoever van de Theems.
4 Het drinken van thee ’s middags is een nieuwe trend onder de Britse
bevolking.
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Tekst 5
1p

17

Why did Andy West go on a 5,000km-walk, according to paragraph 1?
He decided to change his lifestyle after a serious illness.
He had long wanted to undertake a project such as this one.
He needed to escape from trouble in his professional and personal
life.
D He thought it was important to do something for charity.
A
B
C

2p

18

1p

19

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is
volgens alinea 2.
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 Hij gebruikte een strak schema om de tocht te volbrengen.
2 Hij genoot van de uitzichten tijdens zijn tocht.
3 Hij leefde voornamelijk op kant-en-klaar-voedsel.
4 Hij liep zelden in het donker.
Which of the following is true according to paragraph 3?
Andy found some parts of the country he walked through rather boring.
During his journey Andy sometimes walked alone for days on end.
Hunters helped Andy escape from a dangerous wild animal.
The survival tips given to Andy beforehand proved useless.

A
B
C
D
1p

20

Alinea 4 beschrijft hoe Andy zijn tocht heeft beleefd.
Welke combinatie van woorden geeft zijn oordeel over de tocht weer?
A afwisselend maar gevaarlijk
B avontuurlijk maar eenmalig
C uitdagend maar aan te bevelen
D vermoeiend maar leerzaam

Tekst 6
2p

21

Geef van elk van de volgende beweringen over de beschreven fiets aan of
deze volgens de advertentie juist of onjuist is.
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 Met deze fiets kun je je sneller verplaatsen in het stadsverkeer dan
met andere voertuigen.
2 Deze fiets hoef je niet te verzekeren.
3 Alleen bergopwaarts hoef je maar een beetje mee te trappen op deze
fiets.
4 Het is mogelijk de fiets terug te brengen als deze niet bevalt.
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Tekst 7
1p

22

What is the function of paragraph 1?
The writer gives an introduction by means of
A a conclusion.
B a description.
C a summary.
D an opinion.

2p

23

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is
volgens alinea 2, 3 en 4.
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 Om bij Dance United te worden toegelaten moet je auditie doen.
2 Dance United wordt afgesloten met een theorie-examen.
3 Door Dance United komen sommige jongeren weer op het rechte pad.
4 Dance United is een commerciële, winstgevende organisatie.

1p

24

‘It explains: “…and narrow.”’ (paragraph 5)
What does ‘It’ refer to?
A Dance United
B NPC
C The Arts Council
D The voluntary sector

1p

25

In alinea 6 wordt het vervolg van een gebeurtenis uit een eerdere alinea
beschreven.
 In welke alinea wordt die gebeurtenis voor het eerst genoemd?
Schrijf het nummer van deze alinea op in de uitwerkbijlage.

1p

26

“When they first come along the kids will moan and scream about
everything” (paragraph 7)
Why do the kids behave like this according to Rob Lynden (paragraph 7)?
A They are afraid of the new things they have to face.
B They are angry about the punishment they received.
C They are excited about the training methods.
D They are thrilled about going home again.

1p

27

What is made clear about Connor in paragraph 8?
A He doesn’t have enough talent to become a professional dancer.
B He has difficulties making new friends.
C He has his life on track again.
D He will always be sorry for his bad conduct.
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Tekst 8
1p

28

Welk gevoel spreekt er uit deze brief van Hayley North?
A plezier
B spijt
C verontwaardiging
D waardering

Tekst 9
1p

29

Wat wordt duidelijk uit het artikel?
Walvissen bieden een leuk spektakel voor kinderen.
Walvissen spreken bij jong en oud tot de verbeelding.
Walvissen staan op het punt uit te sterven.

A
B
C
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Schrijfopdracht
13p

30

Inleiding
Als je slaagt voor je eindexamen, mag je met drie vrienden/vriendinnen
een paar dagen naar Londen. Jullie hebben afgesproken dat ieder van
jullie een verrassingsactiviteit organiseert. Engeland staat bekend om het
theedrinken. Daarom heb jij ervoor gekozen om hier iets meer over te
weten te komen. Op internet heb je ontdekt dat er in Londen een
theemuseum is (zie tekst 4) en dat je daar ook uitgebreid thee kunt
drinken. Je kunt zelfs een keuze maken uit verschillende theemenu’s en
dat lijkt je wel wat. Vooraf zou je graag een rondleiding door het museum
willen krijgen, maar dan in eenvoudig Engels zodat jullie de informatie
kunnen volgen. Je vindt het allemaal een beetje duur en daarom wil je
weten of jongeren korting krijgen. Het adres is: The Bramah Museum of
Tea and Coffee, 40 Southwark Street, London, SE1 1UN, England
Opdracht
Schrijf de brief. Maak gebruik van de informatie uit bovenstaande
inleiding bij het uitwerken van de volgende 10 punten:
 Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/meisje en land).
 Vertel met wie en waarom je een aantal dagen naar Londen gaat.
 Geef aan wat jullie met elkaar hebben afgesproken.
 Leg uit waarom jij voor het Tea Museum kiest.
 Vraag of jullie een rondleiding kunnen krijgen en
 beschrijf wat je wens daarbij is en waarom.
 Stel je vraag over korting.
 Geef aan dat je een tafel voor vier wilt reserveren.
 Vraag hoe lang van tevoren je aanwezig moet zijn.
 Sluit af met een passende slotzin.
Aanwijzingen
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over.
Denk aan je eigen adres en dat van het Tea Museum, de datum, aanhef
en de afsluiting. (Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje
met adresconventies.)
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres,
en aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van
de brief links bovenaan de pagina.
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Beoordeling
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels
gebruikt hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder
wordt beoordeeld of je alle (10) elementen van de opdracht hebt
uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let op het
aantal woorden.
Succes!

Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!)
[adres afzender (je eigen adres!)]
bijvoorbeeld:
Pinksterbloemstraat 63
6845 SR Barendrecht
(The) Netherlands
[datum (Let op: de datum van vandaag!)]
bijvoorbeeld:
23 April 2014
23rd April 2014
April 23, 2014
April 23rd, 2014
[adres geadresseerde]
The Bramah Museum of Tea and Coffee
40 Southwark Street
London
SE1 1UN
England

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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