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Inleiding
In dit Citotoets Oefenboek (deel 1 van een serie) van  
Junior Einstein kan op een goede en verantwoorde 
manier geoefend worden voor het onderdeel begrijpend 
lezen van de entreetoets en de centrale eindtoets van 
het Cito.

De entreetoets - die afgenomen wordt in groep 7 - is niet  
verplicht, maar de meeste scholen nemen deze wel af. 
Het afnamemoment mag door de scholen zelf bepaald 
worden. De entreetoets voor groep 7 toetst hoe een  
leerling er op dat moment voorstaat en in welke vakken 
een leerling nog extra bijgespijkerd moet worden.  
Daarnaast heeft deze entreetoets een voorspellende  
waarde voor de centrale eindtoets van groep 8 en geeft al 
een belangrijke indicatie voor het vervolgonderwijs. 
 
Voor alle leerlingen van groep 8  in het reguliere basis- 
onderwijs is het verplicht om een centrale eindtoets te ma-
ken. De centrale eindtoets toetst wat een leerling aan het 
eind van de basisschoolperiode heeft geleerd. Tevens geeft 
de centrale eindtoets een score weer en voorspelt hoe een 
leerling het naar verwachting zal doen in het voortgezet 
onderwijs (VO), in aanvulling op het schooladvies. Hoewel 
de score van de centrale eindtoets niet meer bepalend is 
voor het schooladvies, voelt het wel prettig om een score 
te halen die recht doet aan wat de leerling daadwerkelijk in 
huis heeft.

De type teksten die in de entreetoets en de centrale eind-
toets worden aangeboden, komen in dit oefenboek uitge-
breid aan bod. De vraagstelling is afgestemd op die van het 
Cito. Begrijpend lezen valt onder het verplichte onderdeel 
taal. Het onderdeel taal bestaat uit verschillende domeinen 
met subdomeinen.

Onderdeel Domein Subdomein

Taal Lezen Begrijpend lezen
Interpreteren
Samenvatten 
Opzoeken

Woordenschat
Schrijven
Taalverzorging Spelling: 

• werkwoorden
• niet werkwoorden

 

 

Onderdeel Taal

Lezen
Tijdens het leesproces wordt er betekenis gegeven aan een 
geschreven tekst. De lezer kan dit leesproces inzetten in 
verschillende situaties, bijvoorbeeld om instructies op te 
volgen, om zichzelf te vermaken, om nieuwe informatie te 
verkrijgen, om studieteksten te onthouden of om informa-
tie op te zoeken.  

Begrijpend lezen
Bij begrijpend lezen gaat het om het verwerken van infor-
matie in een tekst. De lezer kan zich een goede voorstelling   
maken van een tekst. Daarbij kan de lezer relaties leggen 
tussen tekstdelen, maar ook relaties leggen tussen een 
tekst en de eigen kennis.  
 
De entreetoets en de centrale eindtoets bieden verschil-
lende soorten teksten aan. Deze kunnen informatief (de 
schrijver geeft feitelijke informatie), betogend (de schrijver 
geeft naast feitelijke informatie, ook zijn eigen mening en 
opvatting), instructief (de schrijver legt uit hoe je een be-
paalde handeling moet verrichten) of fictief (de schrijver wil 
de lezer plezier laten beleven met een verzonnen verhaal) 
zijn.  
 
De opgaven richten zich op verbanden tussen zinnen,  
relaties tussen tekstgedeelten en specifieke inhouden in 
een tekst, zoals de hoofdgedachte, het thema en het doel.

Interpreteren 
Bij het interpreteren kan de lezer informatie uit een tekst in 
verband brengen met wat hij al weet. Denk hierbij aan het 
invullen van weggelaten woorden in een gatentekst. 
 
Samenvatten
Bij het samenvatten gaat het om het begrijpen van de 
informatie in een tekst en het toepassen van die informatie. 
Wat zijn de hoofd- en bijzaken? De informatie van een tekst 
moet opgeslagen worden, om deze op een ander moment 
weer toe te passen. Bijvoorbeeld bij het maken van een 
proefwerk of een werkstuk. In de entreetoets en de centrale 
eindtoets kan de tekst omgezet worden in een verkorte 
tekst of in een schema of tabel.  
 
De opgaven richten zich op de bruikbaarheid van een tekst, 
het plaatsen van een passende titel, het in- of aanvullen 
van een schema of het selecteren van het meest geschikte 
schema dat past bij een tekst. 
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Opzoeken 
Bij het opzoeken van informatie gaat het om het opsporen 
van specifieke informatie in verschillende bronnen. Denk 
hierbij aan het opsporen van informatie uit een krant,  
tv-gids, reisgids, telefoongids, woordenboek of informatie 
op een website. De lezer zal soms heel grondig moeten 
lezen, maar soms ook vooral scannend.  
 
De opgaven richten zich op het kiezen van een geschikte 
informatiebron, het kiezen van de juiste ingang tot een 
informatiebron, het selecteren van trefwoorden en  
zoekvragen en het hanteren van specifieke informatiebron-
nen. Hoe zoek je in een woordenboek? Hoe zoek je op een 
website?

Woordenschat
Bij de woordenschat gaat het om het kennen van de bete-
kenis van woorden en woordgroepen. De opgaven richten 
zich op de betekenis van woorden in zinnen of de betekenis 
van woorden op zichzelf. Ook kan gevraagd worden naar 
een synoniem van een gegeven woord.
 
Schrijven
Dit onderdeel in de entreetoets en de centrale eindtoets 
richt zich op teksten, waarin fouten zijn gemaakt door 
de schrijver. Die ‘fouten’ zijn blijven staan. In de opgaven 
draait het juist om die gemaakte fouten. Het gaat hier om 
fouten die betrekking hebben op de inhoud of passend-
heid van een tekst. De schrijver geeft vage, overbodige 
of onvoldoende informatie, de schrijver spreekt zichzelf 
tegen en houdt zich niet aan de feiten, de schrijver heeft de 
relaties tussen en binnen de zinnen niet juist beschreven of 
de schrijver stemt zijn tekst niet af op de lezer, door gebruik 
te maken van woorden of zinnen die te gecompliceerd zijn 
voor de lezer.

Taalverzorging 
Bij spelling gaat het om de schrijfwijze van woorden. Deze 
richt zich op de werkwoorden en de niet-werkwoorden. In 
een tekst moet een leerling bijvoorbeeld het fout gespelde 
werkwoord kunnen herkennen of juist de goed gespelde 
woorden.

Dit boek is een deel van een serie oefenboeken. Alle boeken 
samen, vormen een gedegen voorbereiding op de entree-
toets en de centrale eindtoets. Wil je méér oefenen dan wat 
de oefenboeken je bieden, dan heeft Junior Einstein ook 
een uitgebreide online oefen- en leeromgeving. Je vindt 
deze op onze website www.junioreinstein.nl.

Inleiding

Méér oefenen
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Rosa schrijft een recept uit voor haar vriendin.
Ze moet het stukje nog wel even nakijken en
verbeteren. 

Een goed erg geweldig lekker koud pastagerecht met
topingrediënten. Lekker makkelijk en snel vlug klaar.
Handig voor als het echt warm is. Wat je overhoudt,
kon je de volgende dag eventueel opeten. 
 
Je hebt nodig: 400 gram farfalle, 125 gram rucola,
125 gram pesto, 1 zakje mozzarella, 1 potje
gedroogde tomaatjes (in olie), 1 blik artisjokken- 
harten en 1 potje croutons. Als je niet zo houdt van
gedroogde tomaatjes kun je ook verse gebruiken, 
bijvoorbeeld pomodori tomaten. Wil je liever geen
vlinderpasta? Dan is penne een goed alternatief. 
 

Als je alle ingrediënten in huis hebt kun je aan de
slag. Zet eerst een grote pan met water op het vuur.
Wacht dan tot het kookt en gooi de farfalle erin.
Meestal is de pasta na 8 of 9 minuten ‘al dente’. 
Niet te hard en niet te zacht. Zo hebben de Italianen
het graag. Terwijl de pasta aan het koken is, kun je
de rest prepareren. Zet een grote slakom neer waar
straks zometeen alles in kan. Zorg dat de rucola
gewassen is en snij vast de tomaat, artisjokken-
harten of mozzarella in kleine stukjes. Als de pasta
beetgaar is, met koud water giet je dit af. Net zo lang
tot de pasta niet meer plakt en gloeiend heet is. Gooi
de pasta in de slakom samen met de rucola. Meng
het goed door elkaar. Voeg nu de tomaten,
mozzarella en de artisjokkenharten toe. Schep er
tot slot naar smaak een paar flinke lepels pesto
doorheen en strooi de croutons eroverheen. 
 
Laat de zomerse Italiaanse salade afkoelen en 
serveer het dan op de prachtige borden.
Eet smakelijk!

Opgave 1 
Lees: Een goed...met topingrediënten. (r. 1, 2) 
Welk woord moet Rosa uit deze zin weglaten? 

 £ goed
 £ erg
 £ geweldig
 £ lekker

Opgave 2
Lees: Lekker makkelijk...vlug klaar. (r. 2)
In deze zin staat iets dubbelop.
Wat moet Rosa weghalen? 

 £ Lekker
 £ makkelijk
 £ vlug
 £ klaar

Opgave 3
Lees: Wat je...eventueel opeten. (r. 3, 4)
Wat kan Rosa het best doen met: kon?

 £ Vervangen door: zul
 £ Vervangen door: wil
 £ Vervangen door: mag
 £ Vervangen door: kun

Opgave 4
Lees: Je hebt ... potje croutons. (r. 5 t/m 8)
Wat betekent hier hetzelfde en kan Rosa ook schrijven in 
plaats van: farfalle?

 £ penne
 £ pomodori tomaten
 £ vlinderpasta
 £ spaghetti

Opgave 5
Lees: Dan is...goed alternatief. (r. 11)
Wat kan Rosa niet schrijven in plaats van: een goed 
alternatief?

 £ een goede keuze
 £ een goede variant
 £ een goede illusie
 £ een goede optie
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