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                                                                                      www.nt2taalmenu.nl 

 
nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor 

docenten NT2. 
Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. 

 U kunt ook veel oefeningen downloaden en afdrukken. 
U kunt ook materiaal bestellen. 

 
Kijk op: www.nt2taalmenu.nl  

  
nt2taalmenu wordt gemaakt door: 

Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. 
 
 
 
 
 
 
 

Wat leer je?  

Lezen  

 
Oefening bij Nivor 1.3 lezen 

 
Nivor 1.3 is een toets die je kan doen als je bijna klaar bent met het programma voor niveau 1. De 
toets heeft vier onderdelen: spreken, luisteren, schrijven en lezen. In deze les ga je oefenen voor 
Nivor 1.3 lezen. Hier zijn een paar tips om de oefening goed te doen: 

- Lees de teksten snel. Je hoeft echt niet alles te begrijpen om de vragen goed te 
beantwoorden. Denk dus niet te lang na over moeilijke woorden. Vaak is het helemaal niet 
belangrijk of je die woorden nu wel begrijpt of niet. 

- Lees de vragen wél goed! Het is belangrijk dat je precies begrijpt wat de vraag is. 
- Zoek het stukje in de tekst waar het antwoord staat. Lees dat stukje goed en kies het goede 

antwoord. 
- Als je het goede antwoord niet weet: kijk welke antwoorden fout zijn. Het goe- 

de antwoord is dan een van de andere antwoorden. 
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Lees onderstaande tekst en geef antwoord op vraag 1. 
 
Huishouden 
 
Klaas is al zes jaar getrouwd.  Hij werkt als automonteur bij een garage. Zijn vrouw 
Jozefien werkt ook. Ze werkt 24 uur per week als secretaresse. Daarom helpt Klaas 
ook met het werk in huis. Er moet schoongemaakt worden en iemand moet koken. 
Jozefien maakt schoon. Zelf kookt Klaas graag. De boodschappen doen ze met z’n 
tweeën. Jozefien kijkt wat ze nodig hebben en maakt een lijstje. Klaas draagt altijd de 
tassen. 
 
1 Wat doen Klaas en Jozefien samen? 

 
A  Schoonmaken. 
B  Koken. 
C  De boodschappen. 

 
 
Lees onderstaande tekst en geef antwoord op vraag 2. 
 
Simon de Boer is al oud. Hij woont in een bejaardentehuis. Hij zit ‘s middags vaak te 
praten met Ronald van Ham, zijn vriend in het tehuis, of ze zitten lekker in de tuin. 
Maar op maandag en woensdag heeft hij daar geen tijd voor. Dan  heeft hij een heel 
programma, met spelletjes, biljarten, muziek en dansen voor ouderen. In het 
weekend krijgt hij vaak bezoek van zijn kinderen en kleinkinderen. Daar wordt hij 
wel een beetje moe van. Daarom is hij blij dat de andere dagen lekker rustig zijn. 
 
2 Op welke dagen heeft Simon de Boer het niet zo druk? 
 

A  Maandag en woensdag. 
B  Het weekend. 
C  De andere dagen. 

 
 
Lees onderstaande tekst en geef antwoord op vraag 3. 
 
… 
 
Een pond weegt hetzelfde als vijfhonderd gram. Of anders gezegd: een pond 
is de helft van een kilo. Nog een andere manier om het te zeggen is: vijf ons 
weegt even zwaar als een pond. Twee pond maakt dus samen een kilo. 
 
3 Boven deze tekst staat geen titel. 

Wat is de beste titel voor de tekst? 
 
A  Een kilo. 
B  Een pond. 
C  Een ons. 
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Hieronder staat een tekst. Er staat nog geen kop boven de tekst. Lees eerst onderstaande 
tekst en geef antwoord op vraag 4. 
 
. . .  
 
Het Lucas Ziekenhuis organiseert op 19 december van 19.00 uur 
tot 22.00 uur een feest. Iedereen is welkom. Het feestvarken 
is dokter Van Gaalen die op die dag 25 jaar in ons ziekenhuis 
werkt. Wie geld wil geven voor een cadeau kan contact opnemen 
met het feestcomite. Het telefoonnummer is 6798652. 
 
 
4 Wat moet boven deze tekst staan? 
 

A  Lucas 
B  6798652 
C  Feest! 

 
 
 
 
 
Lees onderstaande tekst en geef antwoord op vraag 5. 
 
Halve marathon Amsterdam. 
 
Zaterdag 19 november gaat de Halve Marathon van Amsterdam weer van start. 
Vertrek- en aankomstpunt zijn beide op het Museumplein. Als u mee wilt doen, 
kunt u zich inschrijven bij het organisatiecomite of bij uw sportvereniging. Doet 
u dit wel voor 1 november. U kunt zich omkleden in de grote tent op het 
Museumplein. De kosten zijn f. 15,- per deelnemer. Uw betaling moet uiterlijk 15 
november binnen zijn. 
 
 
5 Op welke dag is de Halve Marathon? 
 

A  15 november 
B  1 november 
C  19 november 
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Lees onderstaande brief en geef antwoord op de vragen 6, 7, 8 en 9. 
 
Schoonmaakbedrijf “Quick Service” 
Rozengracht 85 
1017 NX Amsterdam 
Tel. 020 – 674 86 95 
 
 
Amsterdam, 29 september 1999. 
 
Beste medewerker, 
 
Hier is uw nieuwe rooster voor de maanden oktober, november en december. U bent geplaatst in 
team …3. Team  ..3. werkt op Schiphol. U werkt ..5.. dagen per week. U werkt op de volgende 
dagdelen: 
 
 maandag   ’s ochtends   Schiphol …Oost…. 

    ’s middags   Schiphol …………. 
    ’s avonds   Schiphol …………. 
 
 dinsdag   ’s ochtends   Schiphol …………. 

    ’s middags   Schiphol ….Oost…. 
    ’s avonds   Schiphol …………. 
 
 woensdag   ’s ochtends   Schiphol …………. 

    ’s middags   Schiphol …………. 
    ’s avonds   Schiphol …………. 
 
 donderdag   ’s ochtends   Schiphol …………. 

    ’s middags   Schiphol …………. 
    ’s avonds    Schiphol ….Oost…. 
 
 vrijdag   ’s ochtends   Schiphol …………. 

    ’s middags    Schiphol ….Oost…. 
    ’s avonds   Schiphol …………. 
 
 zaterdag   ’s ochtends   Schiphol …………. 

    ’s middags   Schiphol …………. 
    ’s avonds   Schiphol …Centrum 
 
De werktijden zijn:  ’s ochtends:  8.00 uur –   12.30 uur 
   ’s middags 13.30 uur – 18.00 uur 
   ’s avonds 19.00 uur – 23.30 uur 
 
Uw eerste werkdag is op ……maandag 4 oktober 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

CvBuuren 
 
 
C. van Buuren 
Directeur Quick Service Schiphol 
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6 Hoe laat begint uw eerste werkdag? 

 
A  om 8.00 uur 
B  om 13.30 uur 
C  om 19.00 uur 
 
 

7 Op welke dagen werkt u ’s middags? 
 
A  op maandag en donderdag 
B  op dinsdag en vrijdag 
C  op woensdag en zaterdag 
 

 
8 Hoeveel keer per week werkt u ’s avonds? 

 
A  2 keer 
B  3 keer  
C  4 keer 
 

 
9 Hoeveel keer per week werkt u op Schiphol Oost? 

 
A  2 keer 
B  3 keer 
C  4 keer 
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Lees onderstaande tekst en geef antwoord op vraag 10 en 11. 
 
 
 
 

Een kalknagel geneest nooit vanzelf. Wanneer de kalknagel door 
een infectie is  veroorzaakt, kan de infectie zich langzaam 
uitbreiden. De meeste mensen gaan pas naar de dokter als 
meerdere nagels zijn aangetast. Sinds kort bestaat er een 
medicijn dat het probleem van kalknagels snel kan verhelpen.  
Wilt u informatie over dit nieuwe medicijn, vraag er dan naar 
bij uw huisarts, of bel de Vereniging van Nederlandse 
Huisartsen in Den Haag,  tel.: 070 - 3365891. 

 
 
 
 
10. Waar kan je deze tekst lezen? 
 
 A  in een  brief  van  een goede vriend 
 B  In  een reclame voor  sigaretten 
 C  in een informatiefolder bij de dokter 
 D  in een brief van  de Postbank 
 
 
11. Wat  kan je doen als je informatie wilt over het nieuwe medicijn? 
 
 A  Je kunt bij je dokter vragen, of je kan  een nummer in Den Haag bellen. 
 B  Je moet een brief schrijven naar de Vereniging van Nederlandse Huis- 
       artsen. 
 C  Je  kan het gewoon kopen bij de drogist. 
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Antwoorden: 
 
1. c 
2. c 
3. b 
4. c 
5. c 
6. a 
7. b 
8. a 
9. c 
10. c 
11. a 
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