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Kijk ook op YouTube – ‘Spreekvaardigheid A2’

023 – 76 000 21

Dit zijn vragen en goede antwoorden bij Spreekvaardigheid A2 van de website van DUO.
www.inburgeren.nl
Succes met het examen!
OEFENTOETS 4 - Tekst van 12 vragen Spreekvaardigheid A2 van DUO.
1.
2.

Reist u vaak met de bus? Vertel ook waarom.
Wat vindt u een leuk programma op tv? Vertel ook welk programma u niet leuk
vindt.
3. Wat voor fruit eet u graag? Vertel ook hoe vaak u fruit eet.
4. In Nederland regent het vaak. Wat vindt u daarvan? Vertel ook hoe het weer is
in uw eigen land.
5. Hoe vaak gebruikt u uw telefoon? Vertel ook waarvoor u uw telefoon gebruikt.
6. Ik was vandaag te laat op mijn werk. Waarom bent u wel eens te laat? Zeg ook
wat u dan doet.
7. Wat leest u graag? Zeg ook hoe vaak u leest.
8. Ik krijg het liefst bloemen als ik jarig ben. Wat krijgt u het liefst cadeau? Vertel
ook waarom.
9. Wat voor eten maakt u het liefst? Vertel ook hoe u dat maakt.
10. Ik wil graag leren schilderen. Wat wilt u graag leren? Zeg ook waar u dat kunt
leren.
11. Wat doet u het liefst als het mooi weer is? Zeg ook waar u dat doet.
12. Wat voor werk doet u nu? Vertel ook wat voor werk u vroeger deed.

OEFENTOETS 4 - Voorbeelden van goede antwoorden. Uw antwoorden kunnen kort zijn.
Een goede docent kan uw spreekvaardigheid goed beoordelen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ja. Dat is snel.
Een film is leuk. Voetbal is niet leuk.
Appel. Ik eet elke dag een appel.
Het weer in Nederland is lekker. Het weer in mijn eigen land is ook lekker!
Ik bel elke dag met mijn moeder.
Ik sta soms in de file. Dan bel ik mijn baas.
Ik lees elke dag een boek.
Ik krijg ook het liefst bloemen. Bloemen zijn mooi.
Ik maak het liefst soep. Ik maak de soep in een pan.
Ik wil Nederlands leren. Dat kan bij Ad Appel Taaltrainingen.
Ik fiets dan het liefst in het park.
Ik ben nu schoonmaker. Vroeger was ik dokter.

Ad Appel Taaltrainingen, Aerdenhout, mei 2020

