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BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 
TEKST 1  JOHAN DE JONG EN SYN MEIWURKERS FIERE RÊDINGSPLAN|| 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
1 De yntensifearring fan de lânbou 
2 Massaal gebrûk fan ynsektisiden / Der binne te min ynsekten 
 
2 antwurden goed 1 
1 antwurd goed 0 
 

 3 maximumscore 1 
“Stienûlen hawwe ... te finen.” (al. 3, r. 1-2) 
 

 4 maximumscore 1 
De kearn fan it goede antwurd moat wêze: 

 minder meane om mear mûzen te krijen (dat iten is foar de ûlen). 
 
(By it brûken fan mear as 15 wurden, 1 punt yn mindering bringe.) 
 

 5 maximumscore 1 
De kearn fan it goede antwurd moat wêze: 

 faker meane om de mûzen út de berms fan (foar ûlen) gefaarlike diken te ferjeien 
 
(By it brûken fan mear as 15 wurden, 1 punt yn mindering bringe.) 
 

 6 maximumscore 1 
“Ulen jeie ... gefaar driget.” (al. 4, r. 10-12) 
 

 7 maximumscore 2 
1 Tried oer pealtsjes spanne 
2 Pealtsjes fierder fan ’e dyk ôf sette 
3 Hegere peallen delsette 
4 Mear begroeiïng yn ’e berm pleatse 
 
4 antwurden goed 2 
3 antwurden goed 1 
1 of 2 antwurden goed 0 
 

 8 D 
 

 9 C 
 

 10 D 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 1 
“It soe … elke ûlesoarte.” (al. 9, r. 7-10)  
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 13 maximumscore 2 
• Yn beide plannen spylje nêstkasten in (wichtige) rol. 1 
• Yn beide plannen spylje frijwilligers / boeren in (wichtige) rol. 1 
 

 14 B 
 

 15 D 
 
 
TEKST 2  DE KOLONISTEN NIMME FRYSLÂN YN || 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 1 
(By klassikers lykas) Risk en oare gewoane spultsjes. 
 

 18 maximumscore 1 
“Midsieuske lânskippen … mei fjochtgroppen:” (al. 2, 8-10) 
ek goed: … “mar tusken … âlde fêstigingsmuorren.” (al. 2, 13-14) 
 

 19 C 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
De kearn fan it goede antwurd moat wêze: 
Yn alinea 4 giet it om de fergeliking tusken in modern en in tradisjoneel boerdspul, (lykas 
Kolonisten en Risk) en yn alinea 5 wurde twa moderne boerdspullen fergelike 
(Carcasonne en Kolonisten). 
 

 22 maximumscore 1 
“… (fan kartonnen kaartsjes) in lânskip skeppe (mei diken, greiden, doarpen en 
kleasters.)” (al. 5, r. 4-6) 
 

 23 maximumscore 1 
De kearn fan it goede antwurd moat wêze: 
By klassike spullen moatte spilers gelok ha om te winnen en by moderne spullen spilet 
benammen eigen ynsjoch in wichtige rol. 
 

 24 D 
 

 25 maximumscore 1 
Fan Kolonisten en fan Warhammer. 
 
2 antwurden goed 1 
1 antwurd goed 0 
 

 26 C 
 

 27 D 
 

 28 B 
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TEKST 3  WURKJE OP ’E TRAUMAHELIKOPTER || 
 

 29 A 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 1 
1 De helikopter kin ynset wurde fan 7.00 – 19.00 oere / de ambulânse kin 24 oeren 

ynset wurde. 
2 It team fan de helikopter stiet altyd paraat / it team fan de ambulânse moat earst 

oproppen wurde. 
 

Ek goed: It team fan de helikopter stiet altyd paraat / in helikopter kin earder yn aksje 
komme. 

 
2 antwurden goed 1 
1 antwurd goed 0 
 

 32 maximumscore 1 
Yn beide gefallen bestiet it team út (in piloat/sjauffeur,) in ferpleechkundige en in dokter 
 

 33 C 
 

 34 C 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 1 
“By ûngemakken … medyske help.” (al. 3, r. 8-11) 
 

 37 B 
 

 38 D 
 
 
TEKST 4  WETTERSKIP FRYSLÂN || 
 

 39 maximumscore 1 
De kearn fan it goede antwurd moat wêze: 

 it suverjen fan ôffalwetter. 
 

 40 maximumscore 1 
 Troch it bûtenwetter skjinner te meitsjen 
 Troch fariearre begroeiïng oan te plantsjen 

 
 41 D 

 
 42 B 
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TEKST 5  FLECHT || 
 

 43 B 
 

 44 maximumscore 1 
De kearn fan it goede antwurd moat wêze: 
bedoeld foar folwoeksenen 
 
Utlis: 

 Yn de tekst wurdt de lêzer oansprutsen mei ‘jo’. 
 It taalgebrûk is net op bern rjochte. 

(By it brûken fan mear as 10 wurden, 1 punt yn mindering bringe.) 
 
As allinnich “bedoeld foar folwoeksenen” as antwurd jûn wurdt: gjin punt 
 

 45 maximumscore 1 
De skriuwerskalinder … Fryske boeken! (Los en nei 1 novimber is de priis 9 euro.) 
Ek goed: 
De prachtige … út Warns. 
Ek binne … Skriuwerskalinder opnommen. 
Diskear is … Skriuwerskalinder Flecht. 
 

 46 maximumscore 1 
‘prachtich’ / ‘mar’ 
Ek goed: ‘tinken’ / ‘assosjaasjes’ 
 

 47 A 

- 4 -




