Zo ziet mijn kamer eruit (B1)
Mijn naam is Rosalie. Ik ben zestien jaar oud en ik woon in Friesland. Dat is helemaal in het noorden van
Nederland. Ik wil jullie graag vertellen hoe mijn kamer er ongeveer uitziet.
Ik woon in een heel klein dorp. Er wonen slechts een aantal duizend mensen. De huizen zijn dus best
wel groot. Er is veel ruimte. Mijn kamer is dus ook best wel groot. Ik ben best wel meisjesachtig, dus mijn
kamer is ook erg meisjesachtig. Mijn muren zijn geverfd in verschillende tinten roze. Verder heb ik
paarse vloerbedekking.
Mijn bed neemt veel ruimte in. Maar ook mijn kledingkast is erg groot. Dat komt omdat ik enorm veel van
winkelen houd. Ik heb dus enorm veel kleding. Verder heb ik ook een groot bureau, omdat ik veel
huiswerk moet maken. Later wil ik dierenarts worden dus ik moet veel lezen.

Heb je de tekst begrepen?
1) Wat geeft Rosalie als reden voor haar grote kamer?
a) Haar ouders zijn rijk
b) Ze woont in Friesland
c) Ze geeft hier geen reden voor
d) Er is veel ruimte in haar omgeving dus zijn de huizen groot
2) Waarom is de kledingkast van Rosalie zo groot?
a) Haar ouders hebben deze voor haar gekocht
b) Ze houdt enorm veel van kleding kopen
c) Ze vindt de kast gewoon mooi
d) Ze geeft hier geen reden voor
3) Waarom wil Rosalie later dierenarts worden?
a) Ze heeft zelf veel dieren en wil later andere dieren kunnen helpen
b) Ze geeft hier geen reden voor
c) Ze houdt enorm veel van dieren
d) Het lijkt haar leuk om veel katten te kunnen knuffelen
4) Hoe is aan de kamer van Rosalie te zien dat zij meisjesachtig is?
a) Haar muren zijn roze geverfd
b) Ze heeft veel knuffels op haar kamer
c) Ze bezit enorm veel kleding
d) Ze geeft hier geen reden voor
5) Hoeveel mensen wonen in het dorp van Rosalie?
a) Dat zegt ze niet
b) Een paar honderd mensen
c) Een paar duizend mensen
d) Dat weet Rosalie niet precies

Oorsprong: https://lingua.com/nl/nederlands/lezen/mijn-kamer/ - Oplossingen: 1) d 2) b 3) b 4) a 5) c

