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Voorbeeldopgaven lezen 

 

 

• Leestekst Vakantiekampen (ET 3.7) 

o twee advertenties voor deelname aan twee vakantiekampen 

o praktische informatie 

o interesse opwekken  
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Voorbeeldopgaven lezen 

 

 

Welke activiteit staat op het programma van het ADWA-kamp? 

 

 zwemmen in de watervallen 

 zelf muziek spelen op de fuif 

 kampioen worden in spaghetti eten 

 kijken naar een roofvogelshow 
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Voorbeeldopgaven lezen 

 

 

Welke activiteit zou nog deel kunnen uitmaken van de LOLympische 

Spelen tijdens het ADWA-kamp? 

 

 zo snel mogelijk 100m sprinten op een looppiste 

 zo ver mogelijk springen in een bak met zand 

 zo veel mogelijk T-shirts over elkaar aantrekken 

 zo ver mogelijk gooien met een speer 
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Voorbeeldopgaven lezen 

 

 

Juist of fout? Duid aan. 

   

juist fout 

    

       

a. Leon is nog geen lid van Natuur en 

Wetenschap en schrijft zich in voor 

het ADWA-kamp. Hij moet € 225 

betalen. 

b. Chelsey beslist mee te gaan naar 

het Fata Morgana-kamp. Haar ouders 

moeten zorgen voor het vervoer naar 

Andocs. 
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Welke activiteit staat op het programma van het ADWA-kamp? 

 

 zwemmen in de watervallen 

 zelf muziek spelen op de fuif 

 kampioen worden in spaghetti eten 

 kijken naar een roofvogelshow 

 

 

83% juist 

A: 6%, B: 1%, C: 6%, D: 83% 
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centrale vraag 

 welke opgaven moeten leerlingen onder de 

knie hebben opdat we kunnen zeggen dat ze 

de eindtermen beheersen?  

wie? 

verschillende actoren uit het onderwijsveld: leerkrachten, 

pedagogisch adviseurs, lerarenopleiders,… 

wie niet? 

de onderzoekers of de toetsontwikkelaars! 

referentiepunt 

= eindtermen 

≠ wat de ‘modale leerling’ kan, wat de eigen leerlingen 

kunnen, of wat àlle leerlingen kunnen  

≠ de leerplannen en handboeken 
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cesuur 

hoe? 
- meetschaal in twee delen 

- streep boven de laatste 

opgave die een leerling 

nog moet beheersen 
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