2 De mensen in Nederland
Naam:

Kies de goede antwoorden.
1

Wanneer is het Koningsdag en wat doen Nederlanders dan?
a Het is op 27 april en Nederlanders geven elkaar dan cadeautjes.
b Het is op 5 mei en er zijn markten waar je spullen mag verkopen.
c Het is op 27 april en er zijn markten waar je spullen mag verkopen.
d Het is op 5 mei en Nederlanders eten dan extra lekker.

beschuit met
muisjes

2

Dit zijn beschuiten met muisjes. Wanneer eten Nederlanders die?
a Als er iemand gaat trouwen.
b Als er een baby is geboren.
c Als iemand geslaagd is voor een examen.
d Als er iemand dood is gegaan.
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Intaketoets bij Welkom in Nederland

3

Het is zomer en warm buiten. Je buurjongen heeft ’s avonds steeds harde muziek aan.
Jouw zoontje kan nu al een paar avonden niet slapen door de muziek. Wat doe je?
a Je belt de politie.
b Je gaat bij de buren vragen of de muziek zachter kan, omdat je zoontje niet kan slapen.
c Je gaat naar de buren en zegt: ‘Als de muziek niet zachter gaat, bel ik de politie’.
d Je doet het raam dicht en zegt tegen je zoontje dat hij moet gaan slapen.

4

Je hebt gehoord dat er een man in jouw straat is doodgegaan. Zijn vrouw leeft nog
wel. Je kent die vrouw niet zo goed, maar jullie groeten elkaar altijd op straat. Wat
kun je het beste doen?
a Je gaat bij die vrouw op bezoek.
b Je belt aan de deur, je zegt: ‘Gecondoleerd. Wanneer is de begrafenis?’
c Je doet een kaartje in de bus met ‘Gecondoleerd’ en jouw naam op het kaartje.
d Je doet niets.

5

Een Nederlandse man en vrouw zijn goede vrienden van elkaar. Ze hebben elkaar
lang niet gezien. Wat doen ze meestal?
a Ze geven elkaar drie zoenen.
b Ze geven elkaar twee zoenen.
c Ze geven elkaar een hand.
d Ze zeggen alleen: ‘Hallo’.
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