
Eindtoets voor ouders
2013
Eindtoets Basisonderwijs 
Groep 8

Primair onderwijs   | Cito Volgsysteem (LOVS)

Cito heeft dit opgavenboekje gemaakt 
om ouders te informeren over de inhoud 
van de Eindtoets Basisonderwijs. 
De opgaven zijn eerder gepubliceerd in 
de Eindtoets Basisonderwijs 2012. 
De scholen zijn vrij om van dit boekje 
kopieën te maken.
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Taal

Opgave 1 hoort bij de tekst die hieronder staat. 
Lees eerst de tekst en maak daarna de opgaven.

Mijn bidsprinkhaan

Ooit had ik een leuke mantis!
Je weet toch wel wat een mantis is?

Juist, een grote bidsprinkhaan.
Ben je insect? Blijf er vandaan.

Hij heeft altijd trek, is ook wel wreed.
Voor je het weet, heeft hij je beet.

Die mantis was mijn kameraad.
Hij zat op mijn arm, hier in huis,
maar ook op straat.

Opgave 1
Lees: Hij … beet. (r. 6, 7)
Wat doet de schrijver hier?

A Hij geeft een voorbeeld.
B Hij maakt een grapje.
C Hij schept op.
D Hij waarschuwt.

De opgaven 2 en 3 bestaan uit vier zinnen. 
De vraag is steeds:
In welke zin is het dikgedrukte woord fout 
gespeld?

Opgave 2
A De film begint ’s middags al om twee uur.
B Derk maakt voordurend flauwe grapjes.
C Er zitten geen bladeren meer aan de bomen.
D Zon en zee, dat is mijn ideale vakantie.

Opgave 3
A Heb je je woordjes goed genoeg geoefend?
B Hoe lang broet de kip op haar eieren?
C We hebben een groot feest georganiseerd.
D Wij vergisten ons helaas in de datum.

In opgave 4 is de vraag: Wat doet  … ? 
Het gaat daarbij om de betekenis van het 
dikgedrukte woord.

Opgave 4
Wat doet een componist?

A Die begeleidt een toneelgezelschap. 
B Die creëert beeldhouwwerken.
C Die geeft leiding aan een orkest.
D Die schrijft muziekstukken.

Opgave 5 hoort bij een tekst met fouten.
Lees eerst de tekst en maak daarna de opgave.
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Het tentenkamp lag prachtig midden in een 
bos. Er stond gelukkig wel een hek omheen. 
’s Avonds hadden we een bosspel, dat was heel 
eng want we gewacht hadden tot het donker was. 
De meester en de juffen stonden ergens in het 
bos en we konden niet zien waar. Ze maakten ons 
erg aan het schrikken; ik schrok me tenminste wel 
een deuk.
Na het kampvuur gingen we allemaal pas 
ongeveer om plusminus 1 uur naar bed. 

Opgave 5
Lees: ’s Avonds hadden … donker was. (r. 11 t/m 12)
Wat kan Rivan het best doen met: want?

A Zo laten staan.
B Vervangen door: daarom
C Vervangen door: hoewel
D Vervangen door: omdat
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Rekenen

Opgave 6

12 mensen wonnen samen de hoofdprijs van 
13,8 miljoen euro.
Hoeveel euro kreeg elke winnaar?

A € 1 015 000,- C € 1 150 000,-
B € 1 120 000,- D € 2 500 000,-

Opgave 7

Polly moet 2 keer per dag 1–
4
  pil hebben.

Voor hoeveel dagen zijn er genoeg pillen?

A 30 dagen C 120 dagen
B 60 dagen D 240 dagen

Opgave 8
Sofie heeft van haar foto een vergroting gemaakt. Haar 
foto was 10 x 15. Bij de vergroting zijn de verhoudingen 
hetzelfde gebleven.
Op welk formaat kan de foto afgedrukt zijn?

A 13 x 18 C 30 x 40
B 20 x 25 D 40 x 60

Opgave 9

Astrid wil van haar vakantiefoto’s een digitaal 
album maken. Zij bestelt een staand fotoboek 
van 30 pagina’s.
Hoeveel euro moet zij hiervoor betalen?

A € 22,95 C € 25,95
B € 23,95 D € 28,95

Opgave 10

1,77 1,88 1,99 ?

Met gelijke sprongen vooruit 

Welk getal moet op de plaats van het 
vraagteken staan?

A 2,00 C 2,10
B 2,08 D 2,11
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Studievaardigheden

Opgave 11
Stukje uit een woordenboek:

Vizier
O.; ~en klep of schuif ter afsluiting van de 
openingen van een helm. ~(fig.) iemand 
met open vizier bestrijden.
met gaas bedekte opening in een bijenkap 
of bijenmasker ~kijkgat in verschillende 
toepassingen.
richtmiddel, inrichting of toestel op de 
loop van een schietwapen waar men langs
of door kijkt om te richten.
(<Arab.) grootwaardigheidsbekleder aan 
het vroegere Turkse en Perzische hof
(eerste) minister van een sultan.
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3

4

Al een uur lang reed hij op zijn paard door het woud, 
toen ineens een wild zwijn vlak voor hem het bospad 
overstak. Razendsnel greep hij zijn geweer en zodra hij 
het zwijn in het vizier kreeg, haalde hij de trekker over.

Welke betekenis uit het woordenboek past bij het 
woord vizier in dit tekstje?

A betekenis 1 C betekenis 3
B betekenis 2 D betekenis 4

Opgave 12

Ferry wil weten hoeveel deze postzegel van  
11

–
2
 cent uit 1930 tegenwoordig kost.  

In welk van de onderstaande boeken kan hij dit vinden?

A In het boek: ‘De geschiedenis van 
posterijen in Nederland’. 

B In het boek: ‘Postzegelcatalogus 2012: de 
waarde van alle zegels’.

C In het boek: ‘Overzicht van de 
posttarieven – prijs lijst 2012’. 

D In het boek: ‘Kinderpostzegelactie door de 
eeuwen heen’.

Opgave 13
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verkoop spulletjes
spelletjes
drankjes/hapjes

Schoolbraderie

opbrengst in euro’s
0 20 40 60 80 100

De leerlingen van basisschool Het Hoekje hebben 
een braderie gehouden. Abel, Gertie, Saar en Victor 
bekijken de grafiek met de opbrengst.

Abel zegt: “Groep 8 heeft meer verdiend met 
 de verkoop van spulletjes, dan met 
 drankjes en hapjes.”
Gertie zegt: “Groep 7 verdiende van alle 
 groepen het meest aan spelletjes.”
Saar zegt:  “Groep 6 verdiende minder aan 
 spelletjes dan aan drankjes en 
 hapjes.”
Victor zegt:  “Groep 5 verdiende evenveel aan 
 spulletjes als aan drankjes en 
 hapjes.”

Wie heeft er gelijk?

A Abel C Saar
B Gertie D Victor
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Opgave 15 hoort bij de tekst die  hieronder staat.
Lees eerst de tekst en maak daarna de opgave.

Insecten

Hoe kun je een insect herkennen? Het lichaam bestaat altijd uit een kop, een borststuk en een achterlijf, die aan 
elkaar vast zitten. 
Aan beide kanten van het borststuk hebben vrijwel alle insecten drie poten. Dat zijn er dus in totaal zes. 
Insecten hebben twee vleugels aan beide kanten van het harde pantser van het borststuk. Dat zijn er dus vier. 
De jongen van de insecten zien er heel anders uit. Neem de vlinder, die legt eitjes, waaruit een rups komt.  
De rups wordt later een vlinder. De vlinder is een insect!
De spin heeft acht poten. De spin is geen insect.
De kreeft heeft een afzonderlijke kop. De kreeft is ook geen insect.

A                                      C

B                                      D

Els heeft 4 tekeningen van een insect gemaakt. Op welke tekening heeft zij het insect het best getekend?

Kies A, B, C of D.

Opgave 14
Historische figuren

In de grafiek hierboven staan de levensperioden van negen bekende historische figuren uit de Gouden Eeuw.
Wie leefde er al toen Piet Hein werd geboren en stierf pas toen Prins Frederik Hendrik al was overleden?

A Franciscus Gomarus
B Jan Adriaanszoon Leeghwater
C Prins Maurits
D Michiel de Ruyter
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Wereldoriëntatie

Opgave 16
Verkeersslachtoffer

Egels worden door het snelverkeer vaak 
doodgereden. In de winter gebeurt dat bijna 
nooit.
Hoe komt dat?

A  In de winter hebben de auto's vaker licht 
aan, waardoor de egels gewaarschuwd 
zijn.

B  In de winter zijn de egels niet zo actief en 
zie je ze minder.

C  In de winter lopen de egels harder om 
warm te blijven en daardoor zijn ze sneller.

D  In de winter wordt er zout gestrooid op de 
wegen en daar houden de egels niet van.

Opgave 17
Wereldkaart

Op scholen in Europa hangt een kaart met 
Europa in het centrum van de kaart. In andere 
werelddelen zie je op de kaart meestal het 
eigen werelddeel in het midden.
In welk land zal een kaart zoals in de afbeelding 
in de schoolklassen hangen?

A in Brazilië
B in Egypte
C in het Verenigd Koninkrijk
D in Indonesië

Opgave 18
Uitstapje

Basisschool de Klokkenberg maakt tijdens een 
geschiedenisproject een uitstapje naar een oud 
gebouw. In dat gebouw voeren Daan, Floris 
en Daniël een toneelstukje op. Ze zijn hierin 
schildknapen van een adellijke heer. Ze moeten 
zijn paard, harnas en wapens goed verzorgen. 
Ook hebben ze beloofd hem altijd te zullen 
helpen als dappere strijders. 
Waar zullen de kinderen van de Klokkenberg 
geweest zijn?
 
A  in het Archeon, een prehistorisch 

themapark in Alphen aan den Rijn
B  in het Bevrijdingsmuseum, een 

tentoonstelling over de Tweede 
Wereldoorlog in Groesbeek

C  in het kasteel Doornenburg in de Over-
Betuwe

D  in het nagebouwde legerkamp van de 
Romeinen in Xanten

INDISCHE
OCEAAN

GROTE
OCEAAN

EUROPA
AZIË

AFRIKA

AUSTRALIË

NOORD-
AMERIKA

ZUID-
AMERIKA
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Opgave 19
Tekening Paramaribo (Suriname) uit 1839

De huizen in Paramaribo zijn gebouwd naar 
Nederlands voorbeeld.
Wie hebben deze Nederlandse huizen laten 
bouwen?

A  gepensioneerden die ‘s winters naar het 
warme Suriname trokken om het koude 
Nederland te ontvluchten

B  kooplieden uit Nederland die naar 
Suriname gegaan waren om geld te 
verdienen aan de handel in slaven en 
suiker

C  Nederlandse vluchtelingen die vertrokken 
waren vanwege de vele overstromingen in 
Nederland

D  Surinaamse indianen die vonden dat 
Nederlandse huizen steviger en koeler van 
binnen waren dan hun eigen huizen

Opgave 20
Uit het vakantiealbum van Selma

Tijdens een vakantie maakte Selma deze foto.
Welke vakantie zal dat geweest zijn?

A een wintervakantie in de Alpen
B een wintervakantie in Zuid-Limburg
C een zomervakantie in de Alpen
D een zomervakantie in Zuid-Limburg

Einde van deze toets
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