Naam:

1

Zoek de eerste zin.
A
B
C
D
E

2

Bram krijgt veel cadeautjes.
Mama haalt mij aan het eind van de middag weer op.
Ik ga naar een feestje van mijn vriend Bram.
We doen de hele middag spelletjes.
Want hij is jarig vandaag.

Zoek de eerste zin.
A
B
C
D
E

Ze zoekt overal, maar vindt niets.
Willemein staat vroeg op.
In de kamer hangen slingers en een keukenstoel is
versierd.
Ze gaat eerst naar de wc en sluipt dan naar beneden.
Dan hoort ze gestommel boven.

De verjaardag
Milko de mier gaat steeds harder lopen.
‘Rustig’, moppert Erik de kever.
‘Die verjaardag begint pas om drie uur.’
Milko de mier blijft staan.
‘Mijn
1 ’zegt hij. ‘Dat ligt nog thuis.’
Ze rennen naar Milko’s nest.
3

Wat past het best op plaats 1?
A
B
C
D

regenjasje
gebakje
cadeautje
rietje
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Henkie heeft een poes.
Een dikke poes.
Ze heet Poezebet.
Hoe komt ze zo dik?
Ze heeft gevrijd.
Met Flip.
De kat van de buurman.
Nu krijgt ze jongen.
Moeder heeft een doos klaargezet.
Daar ligt ze nu in.
Ze likt onder haar staart.
Floep!
1
Dat gaat snel!
Er floepen nog twee poesjes uit.
Die avond is het feest.
Iedereen is er. Flip ook.
Hij zit in de vensterbak. Heel trots.
2
Henkie loopt naar de doos.
Hij kijkt erin.
En telt de poesjes.
Dan schrikt hij.
‘Mam, kom gauw!’
4

Wat past het best op plaats 1?
A
B
C
D

5

Wat past het best op plaats 2?
A
B
C
D

6

Daar zwiept de staart heen en weer.
Daar is het eerste poesje.
Daar is Flip.
Daar is de buurman.

Hij kijkt slaperig voor zich uit.
Hij verveelt zich heel erg.
Hij is kwaad op Poezebet.
Hij is vader geworden.

De tekst heeft geen titel.
Welke titel past het best?
A
B
C
D

Flip
De versierde doos
Het feest van Henkie
Poezebet krijgt jongen
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Jarig
Elk kind is geboren.
Zomaar op een dag.
Op die dag ben je jarig.
Dat is één keer per jaar.
De kamer wordt dan versierd.
Je nodigt vriendjes en vriendinnetjes uit.
Ze zingen voor jou.
Je krijgt cadeautjes.
En iedereen feliciteert jou.
Zo’n dag gaat snel voorbij.
Dan gaan de kinderen weer naar huis.
Je bedankt ze allemaal.
7

Waarom gaat zo’n dag snel voorbij?
A
B
C
D

8

Er gebeurt veel op zo’n dag.
Zo’n dag duurt maar heel kort.
Het is maar één keer per jaar.
De kinderen blijven maar even.

Wat doet de schrijver met deze tekst?
A
B
C
D

Hij vertelt een spannend verhaal.
Hij geeft informatie.
Hij wil dat elk kind cadeautjes krijgt.
Hij wil grappig zijn.
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Jarig in een ander land
Astrid woont in Zweden.
Zweden is een land in Noord-Europa.
Net als Noorwegen en Finland.
Vandaag is Astrid jarig, net als... net als Zweden zelf.
Astrid is op 6 juni jarig.
En dat is ook de datum waarop Zweden jarig is.
Vandaag is het dus dubbel feest.
Astrid ligt nog in bed.
Haar moeder brengt haar een taart met marsepein.
● En dan komen ook de anderen binnen.
Haar vader en haar zus hebben pakjes bij zich.
En haar broertje een lekker ontbijt.
◘ Ze zien er mooi uit in hun Zweedse kleren.
Astrid zit rechtop en kijkt vol verwachting.
"Wakker worden, Astrid!" roepen ze in koor.
Het is tijd om op te staan.
Het feest kan beginnen!"
9

Wie vieren op 6 juni hun verjaardag?
A
B
C
D

10

Astrid en Noorwegen.
Astrid en Noord-Europa.
Astrid en Zweden.
Astrid en Finland.

Lees de zin met ● ervoor.
Daar staat: En dan komen ook de anderen binnen.
Wie worden bedoeld met de anderen?
A
Haar moeder, vader en zus.
B
Haar vader en haar zus.
C
Haar moeder, haar vader en haar broertje.
D
Haar broertje, haar zus en haar vader.

Oefentoets Begrijpend Lezen Cito E4 bij Taalleesland
© 2009 Uitgeverij Bekadidact Baarn

4

Dierendag voor alle dieren?
Dieren zijn ook jarig.
Elk jaar op 4 oktober vieren we dierendag.
Dat is een soort verjaardag voor alle dieren.
Een hond krijgt dan een bot of een koekje.
Een poes geef je wat meer kattenbrokjes.
Of je doet haar een mooie strik om.
Een konijn krijgt een extra slablaadje.
● Dat is allemaal niet zo moeilijk.
Maar hoe doe je dat als je een goudvis hebt?
Die kun je moeilijk een strikje ombinden.
Of als je een slang als huisdier hebt?
Een slang eet dolgraag een muis.
Maar ja, de muis is ook jarig op dierendag.
En een krokodil lust ontzettend graag een hert.
Maar voor het hert is het ook dierendag.
Hoe moet dat nu?
12

Lees de zin met ● ervoor.
Daar staat: Dat is allemaal niet zo moeilijk.
Waarom is dat niet zo moeilijk?
A
B
C
D

13

Het kost niet veel moeite om een hond, een poes of een
konijn te verwennen.
Honden en konijnen lusten geen muizen.
Honden, poezen en konijnen zijn echte huisdieren.
Honden, poezen en konijnen lusten alles.

Waarom is het lastig een slang of een krokodil te verwennen?
A
B
C
D

Je kan een slang of een krokodil moeilijk vangen.
Je kan een muis of een hert moeilijk vangen.
Slangen en krokodillen eten het liefst andere dieren.
Je mag geen slang of krokodil als huisdier hebben.
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