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Disclaimer 
 

Aan de inhoud van dit boekje kunnen geen rechten worden ontleend. 
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 Leesvaardigheid 

 

Lees eerst de tekst zorgvuldig door. Beantwoord daarna de vragen. 

 

 

Topografie 

 

Aardrijkskunde hoofdstuk zeven 

eindelijk zijn we er beland 

Leer ze uit je hoofd, zei juf,  

de grootste steden van Duitsland 

 

Neurenberg, München, 

Hannover en Bremen  

het zijn vast mooie steden 

maar voor mij zijn het problemen 

 

Proefwerk nog 5 dagen 

nu al heb ik het benauwd 

Waarom krijgen we zo weinig tijd? 

Zijn Keulen en Aken op één dag gebouwd? 

 

Heidelberg, Stuttgart 

Leer waar ze liggen, doe! 

Onthouden is makkelijk gezegd 

Maar wie leert me hoe? 

 



Voorbeeldboekje van www.route8toets-oefenen.nl 
 

Meer oefenmaterialen voor Route 8 vind je op https://www.citotrainernederland.nl. 
 

1. Wat is vooral het probleem van de schrijver? 

0  Hij weet niet hoe hij topografie moet leren. 

0  Hij houdt niet van aardrijkskunde. 

0  Hij kent geen Duitse steden. 

0  Hij heeft geen leuke juf. 

 

 

 

2. In de tekst staat: Zijn Keulen en Aken op één dag gebouwd? 

    Dat verwijst naar de uitdrukking: Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. 

    Wat betekent deze uitdrukking? 

0  In Duitsland bouwen ze niet zo snel. 

0  In Duitsland zijn veel steden. 

0  Je moet veel uit je hoofd leren. 

0  Voor grote of lastige klussen heb je tijd nodig. 

 

 

 

3. Deze tekst is een… 

0  versje 

0  artikel 

0  nieuwsbericht 

0  instructie 
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 Taalverzorging 

 

 

1. Welk woord is goed gespeld? 

0  kopiën 

0  kopieën 

 

 

 

2. Welk woord is goed gespeld? 

 Hij heeft vandaag iets grappigs (beleven). 

0  beleefd 

0  beleeft 

 

 

 

3. Waar staat de komma goed? 

0  Ze gaat mee terwijl, haar ouders het niet goed vinden. 

0  Ze gaat mee, terwijl haar ouders het niet goed vinden. 
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 Begrippenlijst 

 

 

1. Benoem het dikgedrukte zinsdeel. 

 Zomers in Nederland lijken steeds droger te worden. 

0  Lijdend voorwerp. 

0  Persoonsvorm. 

 0  Onderwerp. 

 0  Werkwoordelijk gezegde. 

 

 

 

2. Benoem het dikgedrukte zinsdeel. 

Wel wilden een reusachtige sneeuwpop voor de zieke John maken. 

0  Onderwerp. 

0  Meewerkend voorwerp. 

 0  Lijdend voorwerp. 

 0  Bijwoordelijke bepaling. 

 

 

 

3. Benoem het dikgedrukte zinsdeel. 

Het zilvervisje dook weg achter de plint. 

0  Werkwoordelijk gezegde. 

0  Meewerkend voorwerp. 

 0  Bijwoordelijke bepaling. 

 0  Lijdend voorwerp. 
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 Antwoorden 

 

 

Leesvaardigheid 

1. eerste rondje 
2. vierde rondje 
3. eerste rondje 

 

 

Taalverzorging 

1. tweede rondje 
2. eerste rondje 
3. tweede rondje 

 

 

Begrippenlijst 

1. tweede rondje 
2. derde rondje 
3. derde rondje 

 

 

 


