Hallott szöveg értése 1-2
Deel 1
U hoort zo meteen een tekst. Lees eerst de opgaven. Daarvoor krijgt u 1 minuut
de tijd. Luister daarna naar de tekst en probeer de opgaven te beantwoorden.
U krijgt de tekst twee keer te horen. Na de eerste keer krijgt u één minuut de
tijd om de opgaven te beantwoorden. Na de tweede keer heeft u nog twee
minuten om uw definitieve antwoorden te bepalen. U moet uw antwoorden op
het gele antwoordblad schrijven.

Naomi in 5 woorden:
nuchter, zelfstandig, spontaan, kritisch en humeurig (in de ochtend)

Notities

1. Het werk bij de politie is afwisselend, want____________________________
2. Naomi verwacht niet _____________________________________________
3. Ze is erg kieskeurig, daarom heeft ze de ideale jongen __________________
4. Daar wordt haar moeder __________________________________________
5. Waaraan moet een ideale jongen voldoen? ___________________________
6. Naomi kan het hardst lachen ______________________________________
7. Dan krijgt ze ___________________________________________________
8.

Naomi gelooft niet in ____________________________________________

9. Over tien jaar werkt Naomi nog steeds _______________________________
10. Ze heeft dan nog geen kinderen, maar ze heeft ________________________

Hallott szöveg értése 1-2
Deel 2
U hoort zo meteen een tekst. Lees eerst de opgaven. Daarvoor krijgt u twee
minuten de tijd. Luister daarna naar de tekst en kies de juiste antwoorden. U
krijgt de tekst twee keer te horen. Na de eerste keer krijgt u één minuut de tijd
om de juiste antwoorden te kiezen. Na de tweede keer heeft u nog één minuut
om uw definitieve antwoorden te bepalen. U moet uw antwoorden op het gele
antwoordblad schrijven.
Interview met filmmaakster Jacqueline van Vugt
1. Dit is een interview met …
A

… een Afrikaanse migrantenvrouw.

B

… een Nederlandse filmmaakster.

C

… Clara, een personage uit de film Grenzen.

2. Jacqueline van Vugt …

3.

4.

5.

A

… groeide op in Afrika.

B

… leeft in Afrika.

C

… is als kind naar Nederland teruggekomen.

De film Grenzen …
A

… is een documentaire.

B

… is in Mali en Tsjaad gedraaid.

C

… gaat over Clara.

De film Grenzen draaide …
A

… in 2010 in de Nederlandse bioscopen.

B

… in 2012 in de Nederlandse bioscopen.

C

… in 2014 in de Nederlandse bioscopen.

Wie vindt een zwarte huid mooi?
A

Clara

B

Jacqueline van Vugt

C

Afrikaanse vrouwen
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6.

7.

8.

9.

Jacqueline van Vugt vindt dat …
A

… detentiecentra slechter zijn dan gevangenissen.

B

… gevangenissen slechter zijn dan detentiecentra.

C

… detentiecentra even slecht zijn als gevangenissen.

Hoe zijn het eten en de lucht in detentiecentra?
A

Het eten is normaal maar de lucht is slecht.

B

De lucht is normaal maar het eten is slecht.

C

Zowel het eten als de lucht zijn slecht.

Waar kan men niet werken?
A

in een detentiecentrum

B

in een gevangenis

C

noch in een gevangenis noch in een detentiecentrum

Jacqueline van Vugt denkt dat migranten …
A

… moedeloze mensen zijn.

B

… moedige mensen zijn.

C

… criminelen zijn.

10. Met de film Grenzen wilde Jacqueline van Vugt laten zien wat migranten en
Nederlanders …
A
… scheidt.
B

… verbindt.

C

… scheidt en wat ze verbindt.

