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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 30 vragen en een schrijfopdracht.
Voor dit examen zijn maximaal 45 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

‘so they can take their dogs to work with them.’
 Wat zou hier het voordeel van zijn volgens de tekst?
Geef antwoord in het Nederlands.

Tekst 2
1p

2

‘Flatly refuse the shoes’ (titel)
Welke reden geeft de schrijver voor dit advies?
A Het staat nogal ordinair bij de meeste vrouwen.
B Je kunt er alleen op lopen als je gespierd bent.
C Ze zijn buitengewoon ongemakkelijk in het gebruik.

Tekst 3
1p

3

Kies bij 3 in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A for example
B however
C likewise
D therefore

1p

4

Kies bij 4 in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A isolating
B promoting
C protecting
D researching

1p

5

Kies bij 5 in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A apologise to
B blame
C thank
D worry about
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Tekst 4
1p

6

De volgende drie alinea’s van tekst 4 staan hieronder, maar niet in de
juiste volgorde.
 Schrijf de letters in de juiste volgorde op in de uitwerkbijlage.
[a] As cool as blue honey sounds, the beekeepers say it is unsellable and
will taste different. They don’t even consider it to be honey. The factory
has agreed to clean up its bins, be more careful with its waste and place it
in airtight containers, so that the bees won’t have access to the harmful
bi-products.
[b] Bee mortality rates have been on the rise around the world. Due to the
very harsh winter last year, bees in Alsace are especially scarce this year.
This, coupled with their new batch of unsellable blue honey, means the
livelihood of the French beekeepers is at stake. A world without honey
sounds like a very grim place, and we hope the bees will prevail and
continue making life just that much sweeter for the rest of us.
[c] Knowing that blue honey is certainly a cause for alarm, the
beekeepers set out to investigate why their bees were suddenly producing
a technicolor treat. They followed the bees as they set out to feed all the
way to a chocolate factory, where M&Ms were being produced. As it
turned out, the bees were feasting on the waste of the candies and, upon
their return home, were making honey in some vibrant, albeit highly
unnatural, hues.

Tekst 5
1p

7

Hoe werkt ‘Pay it Forward’ (titel), zoals beschreven in dit artikel?
A Je betaalt het drankje voor de persoon die na jou bestelt.
B Je koopt een kaart waarmee je korting krijgt op consumpties.
C Je laat geld achter voor een drankje voor dak- en thuislozen.
D Je moet eerst betalen voordat je je bestelling op mag halen.
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Tekst 6
3p

8

Geef voor elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenstemt met de inhoud van de tekst.
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
1 Dick zorgt voor the Chief en Monty.
2 Monty heeft last van zijn luchtwegen.
3 The Chief was vroeger de baas van Dick.
4 Tom komt altijd naar buiten als hij weet dat Dick daar ook is.
5 Dick vindt het fijn om af en toe met Tom te praten.
6 Tom is een beetje bang van the Chief.

Tekst 7
1p

9

How does the writer introduce the subject in paragraph 1?
A by comparing two different events
B by contradicting the title of the article
C by describing a remarkable situation
D by supporting a courageous initiative

1p

10

‘It’s a policy you might assume would end very quickly’ (alinea 2)
 In welke zin heeft de schrijfster dit al eens eerder gezegd?
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin.

1p

11

Why did Guanlao start his project, according to paragraph 3?
He felt the need to
A contribute to a better environment for the future.
B do away with all the objects he did not really need.
C do something suitable in memory of his parents.
D share his great wealth with less fortunate people.

1p

12

What does Celine particularly like about Guanlao’s library, according to
paragraph 4?
A It gives poor people the chance to read books.
B It helps her get rid of books she no longer wants.
C It is in short walking distance from her home.
D It provides reading materials for local schools.

1p

13

What can be concluded about Guanlao from paragraph 5?
A He dislikes having to depend on gifts from well-wishers.
B He has found a way to earn money with his library.
C He is clearly pleased with the choices he has made.
D He lost his job because he spent too much time on his library.
E He wants to make his business profitable by expanding.
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Tekst 8
1p

14

1p

15

What is the point made about the dog show Crufts in paragraph 1?
A It has had a record number of entries.
B It has seriously increased its prize money.
C It is going to take place in an upgraded location.
D It is planning to introduce a new show category.
Why are Becky and Alfie (paragraph 2) mentioned?
to emphasise that there are still a lot of dog abusers who get away
unpunished
B to illustrate that all kinds of dogs are allowed to take part in the Crufts
competition
C to show that mongrels and crossbreeds are often worse off than show
dogs at Crufts
A

1p

16

‘After years of criticism’ (alinea 2)
 Welke maatregelen om de kritiek weg te nemen had The Kennel Club
al eerder genomen?
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van de zin uit
alinea 3, 4 of 5 waarin deze maatregelen genoemd worden.

1p

17

Kies bij 17 in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A For example,
B In the meantime
C On top of that,
D That is why

1p

18

What becomes clear about Clarissa Baldwin from paragraph 5?
A She believes the Kennel Club has taken steps in the right direction.
B She dislikes dog owners who only buy dogs to show off with them.
C She praises Crufts for actively promoting healthy breeding practices.
D She thinks crossbreeds are more likeable pets than pedigree dogs.

1p

19

Kies bij 19 in alinea 6 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A concerned
B thrilled
C unconvinced
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Tekst 9
1p

20

1p

21

How does the writer introduce the topic of this text in paragraph 1?
A by accusing Gordon Ramsay of using his family to get publicity
B by making clear that Gordon Ramsay is an expert on teenagers
C by referring to a statement recently made by Gordon Ramsay
D by suggesting that you do not need to look up to Gordon Ramsay
What is the main point made in paragraph 2?
Cameras are only effective when combined with other methods.
Quarreling with your parents during puberty is part of growing up.
The behaviour of parents is reflected in the actions of their children.
There is therapy that can help parents cope with difficult teenagers.
Youngsters are experts on high-tech spy gadgets and equipment.

A
B
C
D
E
1p

22

‘This makes it all their fault, their failings.’ (alinea 2)
 Naar wie verwijst ‘their’?
Je mag in het Engels of in het Nederlands antwoorden.

1p

23

Kies bij 23 in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A arrogance
B confidence
C dishonesty
D obedience
E respect

Tekst 10
1p

24

What becomes clear about the writer in paragraph 1?
A He acknowledges that serving decent meals to children is a difficult
job.
B He blames schools for offering cheap and unhealthy meals to their
pupils.
C He demands respect for having taught his children to try and eat
everything.
D He is frustrated about not having been able to stick to a healthy diet
himself.

1p

25

‘the central argument has been more or less won.’ (paragraph 2)
What is ‘the central argument’?
A Children are born with a natural preference for unhealthy food.
B Children dislike having to eat their meals in large canteens.
C Children do better in school when they have eaten a wholesome meal.
D Children like eating vegetables if they have grown them themselves.
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1p

26

Kies bij 26 in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A as a result
B besides
C for example
D however

1p

27

‘what is holding them back?’ (einde alinea 3)
 Welke zin uit alinea 4 geeft het antwoord op deze vraag?
Citeer (= schrijf over uit de tekst) de eerste twee woorden van deze zin.

Tekst 11
1p

28

Wat is het doel van de tekst ‘US Airways’ Unwritten Policy’?
A adverteren voor een pilotenopleiding
B amuseren met een sensationeel verhaal
C protesteren tegen een luchtvaartmaatschappij
D verontschuldigen voor de vele vertragingen

Tekst 12
2p

29

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 Alleen inzendingen met een foto worden geaccepteerd.
2 De winnaar kan de helft van de waarde van de hoofdprijs ook contant
ontvangen.
3 De naam van de winnaar wordt in The Guardian bekend gemaakt.
4 De prijs gaat naar een ander als de winnaar niet binnen de gestelde
termijn reageert.

Tekst 13
1p

30

Wat is de hoofdgedachte van dit artikel?
A Alleen hardrijders bekeuren, maakt het verkeer niet veiliger.
B Bange en onzekere automobilisten zijn een gevaar op de weg.
C De boetes voor snelheidsovertreders zijn veel te hoog geworden.
D De regering moet meer investeren in het verbeteren van de wegen.

Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende
pagina.
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Schrijfopdracht
12p

31

Inleiding
Je hebt de oproep voor een wedstrijd op de website van The Guardian
gezien (zie tekst 12). Er is natuurlijk wel wat te schrijven over de plaats
waar jij woont: dat mooie strandje aan de rivier waar je heerlijk kunt
zwemmen en picknicken, of dat geweldige terras waar bezoekers vaak
spontaan samen muziek maken of dat leuke uitgaanscentrum in een
prachtige oude fabriekshal. Of misschien weet je wel een heel andere
plaats die bijzonder is om als toerist eens te bezoeken.
Je wilt graag een hotelvoucher winnen om een paar dagen naar Parijs te
gaan, maar je weet niet zeker of je wel mee mag doen aan deze wedstrijd
als je in Nederland woont.
Je stuurt een e-mail naar The Guardian. Het e-mailadres en de aanhef
staan al voorgedrukt in de uitwerkbijlage. Je eigen adres of een datum
hoef je niet toe te voegen. Denk wel aan een afsluiting!
Opdracht
Schrijf je e-mail en gebruik de informatie uit de bovenstaande inleiding
bij het uitwerken van de volgende 9 punten:
− Stel jezelf voor (naam, jongen/meisje, leeftijd, land).
− Geef aan dat je op de website van de krant The Guardian hebt
gelezen over de wedstrijd.
− Schrijf dat je een tip hebt over een plaats in jouw buurt.
− Geef kort aan om welke plek het gaat en
− geef twee argumenten waarom deze plek volgens jou bijzonder is.
− Schrijf dat je hoopt dat je ook mee mag doen aan de wedstrijd als je in
Nederland woont.
− Vraag of je de te winnen voucher ook buiten Groot-Brittannië kunt
gebruiken en
− leg uit dat je dat wilt weten omdat je een paar dagen naar Parijs wilt.
− Eindig je e-mail met een passende slotzin en afsluiting.
Aanwijzingen
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over.
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden. Noteer het
aantal woorden van de inhoud van de e-mail links bovenaan de pagina.
Beoordeling
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels
gebruikt hebt, maar ook of je e-mail een goedlopend geheel is. Verder
wordt beoordeeld of je alle (9) elementen van de opdracht hebt
uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar let op het
aantal woorden.
Succes!

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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