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Wat is een eindtoets:  
Voorheen waren leerlingen uit groep 8 niet verplicht om een eindtoets te maken. Hierin is 
verandering gekomen. Vanaf 2015 zijn alle leerlingen uit het reguliere basisonderwijs en 
vanaf 2020 ook alle leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs verplicht om een eindtoets 
te maken en hebben de scholen de keuze uit vijf eindtoetsen. 

- Route 8  
- De Centrale Eindtoets  
- De IEP Eindtoets  
- De Dia Eindtoets  
- De AMN Eindtoets  

De eindtoets meet wat de kinderen de afgelopen 8 jaar op de basisschool hebben geleerd.  
 
ROUTE 8 is een digitale/adaptieve eindtoets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet.  
 
Met dit document kan je alvast oefenen voor de eindtoets ROUTE 8, onderdeel taal.  
Je oefent de vraagstelling en daarnaast kan je duidelijk zien welke onderdelen je nog moet 
oefenen. Op de laatste pagina zijn de antwoorden te vinden.  
 
Oefening 1: betekenis van woorden  
Oefening 2 t/m 5: synoniemen  
Oefening 5 t/m 10: spreekwoorden en gezegden 
Oefening 11 en 12: verschillende soorten teksten  
Oefening 13 t/m 15: spelling  
Oefening 16 t/m 18: woordsoorten benoemen  
Oefening 19 en 20: zinsontleding  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit zijn zelfverzonnen opdrachten en deze opdrachten komen niet uit oude eindtoetsen. 
Zonder toestemming van Juf Dominique is het niet toegestaan om deze oefeningen 
openbaar te maken, te verspreiden of door te verkopen. Dit materiaal is met zorg 
samengesteld, mocht u er een vraag over hebben, neem dan contact op met de schrijfster 
via info@jufdominique.nl  
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Oefening 1:  
Welke zin heeft dezelfde betekenis als het dikgedrukte woord?  
Migratie  

a) Een voorwerp afkomstig uit verre, vreemde landen 
b) Een bevolkingsgroep die zich moet aanpassen   
c) Grote groepen van een bevolking verhuizen naar een ander gebied  
d) Rijke landen bieden hulp aan arme landen  

 
Oefening 2:   
Wat is geen synoniem van het woord schoen?  

a) Schoeisel  
b) Flat  
c) Beers  
d) Schuit  

 
Oefening 3:  
Wat is een synoniem van het woord gracht?  

a) Schip  
b) Kanaal  
c) Grachten 
d) Water 

 
Oefening 4:  
Wat is geen synoniem van het woord rang?  

a) Klasse  
b) Graad  
c) Niveau  
d) Hulpvaardig  

 
Oefening 5:  
Wat is een synoniem van het woord geheimhouding? 

a) Discretie  
b) Misleiding  
c) Hang  
d) Neiging  

 
Oefening 6:  
Kies het antwoord dat dezelfde betekenis heeft als het dikgedrukte woord/zin:  
Achter de feiten aanlopen  

a) Als iets een feit is, geen mening  
b) Pas iets doen als het te laat is  
c) Achter de stoet aanlopen  
d) Vooraf alles al regelen  
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Oefening 7:  
Kies het antwoord dat dezelfde betekenis heeft als het dikgedrukte woord/zin:  
Al vaak met het bijtje gehakt hebben  

a) Het werk al vaker gedaan hebben en weten hoe het moet  
b) Het werk al vaker gedaan hebben maar niet weten hoe het moet  
c) Hout hakken om in de open haard te gooien  
d) De bijl is bijna versleten omdat deze al heel vaak gebruikt is  

 
Oefening 8:  
Vul het juiste woord in op de lege plek in de zin.  
Dat is ….. om oud ijzer  

a) Hout  
b) Lood  
c) Zilver  
d) Goud  

 
Oefening 9:  
Vul het juiste woord in op de lege plek in de zin.  
Hij vertrekt met zijn …. tussen zijn benen  

a) Veren  
b) Handen  
c) Staart  
d) Voeten  

 
Oefening 10:  
Vul het juiste woord in op de lege plek in de zin.  
Ze is zo doof als een ….. 

a) Aap  
b) Olifant  
c) Pier  
d) Kwartel  
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Oefening 11:  
 

Ruzie in Italiaans dorpje om kerkklokken 
 
De Sloveense gemeenschap van het Italiaanse grensdorpje 
Dolina is naar de Europese Commissie gestapt nadat het 
luiden van de lokale kerkklokken er is verboden. De klok sloeg zo vaak in het dorp dat een deel van 
de bewoners aan de rechter had gevraagd of het wat minder kon. 
 
In Italië is het niet gebruikelijk dat de klokken zo vaak luiden, maar in Dolina, waar veel bewoners 
met een dubbele nationaliteit nog Sloveens spreken, hield de kerk zich aan de Sloveense tradities. 
Het luiden van de kerkklok is voor veel Slovenen een essentieel deel van de dag: niet alleen de uren 
worden erdoor aangegeven, de klokken luiden ook wanneer het Ave Maria gebeden moet worden, 
wanneer de mis begint, en wanneer iemand is overleden.  
 

Wat voor soort tekst is dit?  
a) Verhaal 
b) Recensie  
c) Nieuwsbericht  
d) Dagboekverhaal  

 

Oefening 12: 
Wat zegt het stukje tekst over de ik-persoon?  
 
’s Avonds ben ik bang, dan moet ik alleen de trap op. Het is donker en het lijkt alsof ik rare 
geluiden hoor. Ik zeg tegen mezelf dat ik er niet aan moet denken, maar ik doe het toch. 
Als ik op de eerste verdieping ben, dan ren ik zo hard ik kan naar zolder. Als ik boven ben, 
spring ik mijn bed in en kruip meteen onder mijn dekens.  
 

a) De ik-persoon baalt ervan dat hij/zij op zolder slaapt  
b) De ik-persoon is bang in het donker  
c) De ik-persoon vind het vervelend dat de trap kraakt  
d) De ik-persoon is erg moe en kruipt meteen onder de dekens  

 
Oefening 13:  
Welk woord is goed gespeld?  

a) Pathologisch  
b) Patologisch  

 
Oefening 14:  
Welk woord is goed gespeld?  

a) Aandeelhauder  
b) Aandeelhouder  
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Oefening 15:  
Welk woord is goed geschreven?  

a) Langeafstandloper  
b) Lange afstandloper  

 
Oefening 16:  
Benoem het dikgedrukte woord. 
De grappige man loopt op straat  

a) Zelfstandig naamwoord  
b) Bijvoeglijk naamwoord  
c) Lidwoord  
d) Persoonlijk voornaamwoord  

 
Oefening 17:  
Benoem het dikgedrukte woord  
Als lunch eet ik graag twee eieren.  

a) Zelfstandig naamwoord  
b) Bijvoeglijk naamwoord  
c) Telwoord  
d) Bijwoord  

 
Oefening 18:  
Benoem het dikgedrukte woord  
Het boek ligt in mijn kamer  

a) Zelfstandig naamwoord  
b) Persoonlijk voornaamwoord  
c) Bijvoeglijk naamwoord  
d) Bezittelijk voornaamwoord  

 
Oefening 19:  
Zinsontleding: Welke naam heeft het dikgedrukte zinsdeel?  
Ik geef morgen een cadeau aan Linde  

a) Onderwerp  
b) Persoonsvorm  
c) Lijdend voorwerp  
d) Bijwoordelijke bepaling  

 
Oefening 20:  
Zinsontleding: Welke naam heeft het dikgedrukte zinsdeel?  
Hans zit op een mooi bankje  

a) Onderwerp  
b) Persoonsvorm  
c) Lijdend voorwerp  
d) Bijwoordelijke bepaling  
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Antwoorden:  
Oefening 1: C  
Oefening 2: C 
Oefening 3: B 
Oefening 4: D 
Oefening 5: A 
Oefening 6: B 
Oefening 7: A 
Oefening 8: B 
Oefening 9: C 
Oefening 10: D 
Oefening 11: C 
Oefening 12: B  
Oefening 13: A 
Oefening 14: B 
Oefening 15: A 
Oefening 16: B 
Oefening 17: C 
Oefening 18: D 
Oefening 19: C 
Oefening 20: B 
 
 
 
 
  
 
 

 


