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Engels CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 38 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Engels antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

What becomes clear about Shaun the sheep in paragraph 1?
A He became seriously ill from insect bites.
B He ran away to avoid being shorn.
C He turned up near his home unexpectedly.
D He walked the furthest a sheep ever did.

2p

2

Geef van elke van de volgende beweringen over het schaap Shaun aan of
deze juist of onjuist is volgens alinea 2.
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 De dikte van zijn vacht is typisch voor het Merino-schapenras.
2 Hij maakt kans om een wereldrecord te verbreken.
3 Zijn wol is zeer geschikt om kleding van te maken.
4 De minister-president heeft hem een bezoek gebracht.

Tekst 2
1p

3

Welke titel past het best boven deze tekst?
A Police candidates must have second language
B Police creates new job opportunities for immigrants
C Police found to be lacking in people skills
D Police offers further language education

Tekst 3
1p

4

Waarom doet Christine Quinn haar voorstel voor de leerplicht?
A omdat het aantal jongeren zonder diploma dat geen werk kan vinden
schrikbarend toeneemt
B omdat minderjarige schoolverlaters de overheid onnodig veel geld
kosten
C omdat ze ervoor wil zorgen dat meer mensen de middelbare school
verlaten met een diploma

KB-0071-a-17-2-o

2/8

lees verder ►►►

Tekst 4
1p

5

What does Lorraine Watson say about having to remove a banner
advertising her fishbar in Stonehaven (paragraph 1)?
A It has only given the shop more attention.
B It might be a good idea to take it down.
C It will cause people not stopping at the shop anymore.
D The council refuses to change its mind about it.

1p

6

Kies bij 6
in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A commit itself to
B distance itself from
C get credit for
D stop using

2p

7

Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met alinea 3.
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
1 Het spandoek past niet meer in het aanzicht van het stadje volgens
Chris Stirk.
2 De omwonenden klagen al jaren over overlast van toeristen.
3 Het spandoek is heel populair bij de inwoners van Stonehaven.
4 The Carron verkoopt tegenwoordig geen andere snacks meer.

1p

8

What point is made in paragraph 4?
A Eating habits are different from what they used to be.
B Food has become more expensive over the years.
C People have become ashamed of eating snacks.
D People prefer buying food from quality shops.

Tekst 5
2p

9

Welke redenen om pruiken voor baby’s af te keuren noemt Michelle Elliott
in alinea 1?
Schrijf twee redenen op in het Nederlands.

1p

10

Why are these wigs for babies made, according to the firm BabyToupee?
A to help parents increase their children’s popularity
B to make bald babies look more attractive
C to provide some entertainment for parents
D to turn unhappy babies into happy ones
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Tekst 6
1p

11

Welk probleem wordt in deze tekst beschreven?
Omwonenden klagen dat
A een kerk wordt gebruikt voor het houden van illegale feestjes.
B er ’s nachts enge geluiden uit een eeuwenoude kerk komen.
C er een discotheek is gevestigd in een oude kerk.
D er parkeerproblemen zijn tijdens kerkdiensten.
E ze overlast ervaren als een ruimte bij een kerk verhuurd wordt.

Tekst 7
1p

12

Kies bij 12 in alinea 1 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A fanatical
B innocent
C occasional
D typical

1p

13

“Lots of teens find out the hard way” (paragraph 2)
What does ‘the hard way’ refer to according to paragraph 2?
A being hurt by the police
B being treated like criminals
C knowing to have harmed other people
D personal relationships having been ruined

1p

14

What is the main purpose of paragraph 3?
A to advise people on how to approach a friend that shoplifts
B to help people to think about the consequences of their behaviour
C to show how easy it is to fall into the habits of one’s friends

1p

15

Kies bij 15 in alinea 4 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A courage
B flexibility
C humour
D preparation
E time

1p

16

What is the point made in paragraph 5?
When you accompany a friend while shoplifting
A you might face charges as well.
B you might get betrayed by your friend.
C you might lose a friend over it.
D you might start to feel guilty.
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Tekst 8
1p

17

1p

18

Which of the following is true according to paragraph 1?
On Remembrance Sunday
A citizens think of everyone who didn’t come back from a war.
B King George V announced the end of the first World War.
C people from all over the world choose to be silent.
‘Why the poppy?’ (paragraph 2)
because it was Great Britain’s national flower
because it was the first flower to come up again in a war zone
because its exceptional beauty is often praised in poetry
because its red colour represents the blood of soldiers

A
B
C
D
1p

19

Kies bij 19
in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A army
B past
C souvenir
D symbol

1p

20

Kies bij 20
in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A However
B Instead
C Moreover
D Therefore

1p

21

What is the purpose of this text?
It informs us about the origin of Remembrance Sunday.
It praises people who take part in Remembrance Sunday.
It questions whether Remembrance Sunday should still be held.

A
B
C
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Tekst 9
1p

22

What becomes clear about Charlotte Church as a person in this text?
A She is eager to learn.
B She is often helpful.
C She is quite outspoken.
D She is rather insecure.

1p

23

Waarom vindt de schrijver van deze tekst dat Charlotte Church niet de
juiste persoon is om kritiek te hebben op programma’s zoals X Factor?
Geef antwoord in het Nederlands.

1p

24

Kies bij 24 in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A candidate
B judge
C presenter
D producer

Tekst 10
1p

25

Waarom moest Graham Walls zijn Halloweenversieringen verwijderen?
Geef antwoord in het Nederlands.

1p

26

What will happen if Graham Walls does not remove his Halloween
decorations?
A He will be forced to leave his house.
B He will have to pay for taking them down.
C He will receive a huge fine.

Tekst 11
1p

27

‘it could be reversible’ (paragraph 1)
What does this refer to?
A climate change
B global warming
C the global average
D the revival
E the shrinking Arctic ice cap

1p

28

Kies bij 28
in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A acknowledged
B dismissed
C spread
D supported
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2p

29

Geef van elke van de volgende beweringen over de onderzoekers aan of
deze juist of onjuist is volgens alinea 3 en 4.
Omcirkel achter elk nummer ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 Ze hebben geleerd hoe ze de poolkappen beter kunnen beschermen.
2 Ze hebben ontdekt dat milieuschade aan poolkappen kan herstellen.
3 Ze hebben inzicht gekregen in hoeveel poolijs er eigenlijk is.
4 Ze begrijpen beter hoe het klimaat verandert.

1p

30

Which title fits the text best?
A Arctic sea ice soon to recover fully
B North Pole ice influenced world climate
C Scientists discover reason for delicate ice
D Temporary reversal in ice thinning

Tekst 12
1p

31

‘Why aren’t kids getting more work?’ (paragraph 2)
A because it is getting harder to find a business that hires trainees
B because most companies are looking for volunteers to save money
C because not all job opportunities are seen as summer jobs

1p

32

What is the disadvantage of ‘skipping out on summer employment’
according to Andrew Sum in paragraph 3?
Teens might
A become less disciplined as adults.
B earn less money when they are older.
C fail to build up a network of useful contacts.
D have less cash to spend during their time off.

2p

33

Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de tekst.
Omcirkel achter elk nummer ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
1 Jongeren hebben tegenwoordig weinig zin om te werken in de
zomervakantie.
2 Hoe jonger, hoe kleiner de kans is om een baantje te vinden.
3 De meeste jongeren doen een betaalde stage in de zomermaanden
om werkervaring op te doen.
4 Na de crisis is het moeilijker geworden voor jongeren om aan een
vakantiebaantje te komen.
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 13
1p

34

Wat is het uiteindelijke doel van The Simon Community volgens deze
tekst?
Geef antwoord in het Nederlands.

1p

35

Kies bij 35 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A disliked
B disrespectful
C generous
D unfortunate

Tekst 14
2p

36

Tony houdt van wandelen, maar is bang voor honden.
 Welke adviezen om dit probleem op te lossen krijgt Tony?
Schrijf drie adviezen op in het Nederlands.

Tekst 15
1p

37

What becomes clear about the shoplifter in this text?
A She got away with stealing.
B She interrupted an employees’ party.
C She tried to avoid the surveillance cameras.
D She was caught during the shop’s anniversary.

Tekst 16
1p

38

Leg uit waarom je in deze pub geen bier kunt krijgen.
Geef antwoord in het Nederlands.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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