
 Lezen A2: Voorbeeldopgaven 

 

Voorbeeld 1 

 

1. Correspondentie lezen 

Kan elementaire soorten standaardbrieven, faxen (inlichtingen, bestellingen, 
bevestigingsbrieven, enzovoort) of een algemene kennisgeving over vertrouwde 
onderwerpen begrijpen (A2+). 
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Mededeling aan de leerlingen   

Je bent op uitwisseling in Shanghai en volgt daar ook lessen op een middelbare school. Op 
het intranet van de school zie je de volgende mededeling over een lesuitval.   

 

2012 年3 月28 日，星 期 三 ……高 超 贤 老 师 消 课 通 告 发 自 ：林 心 如 老 师 明 天3 月 29 
日 高 老 师 因 病 请 假，所 以 六 年 级 B 班 同 学 早 上 八 点 半 的 数 学 课 已 被 取 消。 请 
注 意：下 星 期 期 末 考 试 需 要 准 备 的 作 业，高 老 师 已 用 电 子 邮 件 发 给 了 你 们。      

Vraag Waarom valt er een les uit?  

In verband met   

a.  bezoek buitenlandse leerlingen. 

b.  excursie van de klas. 

c.  ziekte van de docent.   

Zet een kruisje bij het juiste antwoord: a. b. c.     

a. b. c. 
 

 

Vraag Welke mededeling volgt er na de onderstreepte karakters 请 注 意?    

a.  De docent heeft huiswerk gemaild als voorbereiding op de komende toets. 

b.  De docent mailt volgende week de cijfers. 

c.  Het wiskundehuiswerk moet aan de docent worden doorgemaild.  

Zet een kruisje bij het juiste antwoord: a. b. c.    

a. b. c. 
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Voorbeeld 2 

 

3. Lezen om informatie op te doen 

Kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift, krant of 
op een website. 

  

Bron: Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Lin, S.,Liu-Chau, X.H., Smulders, 
C.&Vuong, N. (2013). Vaardigheidstoetsen Chinees A2. Enschede: SLO. 
  3 



Milieuadviezen 

Op een blog geven Yanjuan en Dadi adviezen over het milieu. 

Yanjuan

 

 

我们应该知道关灯，用好电脑后就关掉电源。刷 

牙时不要让水不停地流，应该把水龙头关好。上学 可 

以走路或骑自行车，它们对身体好，对环境也好。 

Dadi 

 

 

外出旅行，最好不要坐飞机，火车比飞机对环境 

好得多。洗澡时最好洗淋浴，因为淋浴比盆浴用水 

少。要保护环境，就应该从小事做起。 

 

 
Vraag Welke tip voor een beter milieu geeft Yanjuan? 

a.  Doe de kraan dicht bij het tandenpoetsen. 
b.  Gooi oud papier apart weg. 
c.  Neem geen bad maar een douche.  
d.  Zet de verwarming een paar graden lager. 
 
Zet een kruisje bij het juiste antwoord: 

 
a. 
 

b. c. d. 

 

Vraag Welke tip voor een beter milieu geeft Dadi? 

a.  Gooi geen eten weg. 
b.  Reis met de trein in plaats van met het vliegtuig. 
c.  Rijd niet te hard met de auto. 
d.  Zet de computer altijd uit als je hem niet gebruikt. 
 
Zet een kruisje bij het juiste antwoord: 

 
a. 
 

b. c. d. 

 
 

Bron: Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Lin, S.,Liu-Chau, X.H., Smulders, 
C.&Vuong, N. (2013). Vaardigheidstoetsen Chinees A2. Enschede: SLO. 
  4 


