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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
WERKEN IN DE SCHOOLTUIN 
 
In de schooltuin moeten diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Het planten van 
eenjarige planten heeft momenteel de hoogste prioriteit. 
 

2p  1 In onderstaand schema staan vier planten met de Nederlandse naam. 
 Zoek op welke planten eenjarige planten zijn. Vul het schema in, zet een kruisje 

achter elke eenjarige plant. 
 
planten eenjarige plant 

afrikaantje  

kamperfoelie  

lupine  

sneeuwkleed  
 

1p  2 Voor het planten van de eenjarige planten wordt de grond eerst ‘plantklaar’ gemaakt.  
Wat wordt bedoeld met het plantklaar maken van de grond? 
De grond wordt bewerkt door middel van harken. 
De grond wordt bewerkt door middel van schoffelen. 
De grond wordt bewerkt door middel van spitten. 
 
Tijdens het plantklaar maken van de grond wordt kunstmest door de grond gemengd. 
Kunstmest wordt vaak verhandeld in zakken. Op het etiket van de zakken staat onder 
andere de aanduiding 12 + 10 + 18. 
 

1p  3 Wat betekent de aanduiding 12 + 10 + 18? 
A De kunstmest in de zak bevat 12% K + 10% N + 18% P. 
B De kunstmest in de zak bevat 12% N + 10% P + 18% K. 
C De kunstmest in de zak bevat 12% P + 10% K + 18% N. 
 

1p  4 Mest stimuleert het bodemleven. Met bodemleven wordt bedoeld alle ‘beestjes’ die in de 
grond voorkomen.  

 Noem één reden, waarom actief bodemleven de plantengroei bevordert. 
 
.......................................................................................................................................... 
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2p  5 Drie beestjes die in de grond voorkomen zijn afgebeeld. 

    1          2   3 
 

 Vul in de tabel achter de naam van elk beestje het bijbehorende cijfer in. 
 

naam bodemdieren cijfer 

pissebed  

worm  

duizendpoot  

 
1p  6 De eenjarige planten worden in vierkantsverband geplant.  

In welke afbeelding zijn de planten in vierkantsverband geplant? 
 

   A           B    C 
 

1p  7 Bij het planten moet de grond rondom de wortels stevig worden aangedrukt.  
 Leg uit, waarom dit zo belangrijk is. 

 
.......................................................................................................................................... 
 

4p  8 In onderstaand schema staan een aantal beweringen over eenjarige planten.  
 Geef bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist of onjuist is. 

 
beweringen juist onjuist 
Eenjarige planten zijn winterhard.   
Eenjarige planten, toegepast in tuinen, hebben meestal 
opvallende bloemen. 

  

Eenjarige planten zijn alleen bruikbaar in perken.   

Eenjarige planten hebben weinig onderhoud nodig.   
 



300007-771o 4 ga naar de volgende pagina 

WINTERSTEK 
 
Een eenvoudige manier om heesters te vermeerderen is door middel van winterstek.  
 

1p  9 Niet alle delen van een tak zijn geschikt voor het maken van winterstek.  
 Geef in de afbeelding aan welk deel van de tak geschikt is voor het maken van 

winterstek. Kleur dit deel in met een potlood. 
 

 
 

1p  10 Uit het bruikbare deel van een tak worden stekken gesneden. 
Wat is de gemiddelde lengte van een winterstek? 
A 10 centimeter 
B 30 centimeter 
C 60 centimeter 
 

1p  11 Na het snijden van de stekken worden ze gebundeld in bossen en opgekuild. Hoeveel 
stekken gaan er meestal in een bos? 
A 20 stekken 
B 40 stekken 
C 80 stekken 
 

1p  12 Nadat de stekken een tijdje in de grond zijn opgekuild, worden ze opgegraven en 
losgemaakt. De stekken worden daarna één voor één in de grond gestoken.  
In welke periode van het jaar vindt dit zogenaamde ‘stek-steken’ plaats? 
A januari - februari 
B maart - april 
C mei - juni 
 

1p  13 Zoek op welke plant vermeerderd wordt door middel van winterstek. 
A appel 
B Chinees klokje 
C nordmannspar 
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SCHUTTING PLAATSEN 
 
Aan de achterzijde van de tuin van de heer Geers moet een schutting worden geplaatst. 
De achterzijde van de tuin is 5,76 meter lang. 
 
De schutting wordt opgebouwd uit vierkante geschaafde palen van 275 cm x 9 cm x 9 cm 
en plankenschermen van 180 cm x 180 cm. De plankenschermen worden met RVS  
L-beslag en RVS schroeven tussen de palen bevestigd.  
 

1p  14 Hoeveel palen en plankenschermen zijn nodig voor dit werk? 
A twee palen en één plankenscherm 
B drie palen en twee plankenschermen 
C vier palen en drie plankenschermen 
 

1p  15 De schuttingpalen steken 185 centimeter boven het maaiveld uit. 
Hoe diep komen de palen in de grond te staan? 
A   90 cm 
B 180 cm 
C 185 cm 
 

1p  16 Het plaatsen van de schutting komt heel precies, want de schutting moet in een rechte lijn 
komen te staan. 

 Door welke handeling kunnen de schuttingpalen in een rechte lijn worden gezet? 
 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  17 Ook moeten de palen ‘in ’t lood’ komen te staan. 
 Wat wordt bedoeld met de palen staan ‘in ’t lood’? 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  18 Het is belangrijk, dat de palen stevig in de grond komen te staan.  
 Noem één manier, waardoor de palen extra stevig in de grond komen te staan. 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  19 De plankenschermen worden met L-beslag en schroeven tussen de palen bevestigd. 
Wat is L-beslag? 

 
  A           B             C 
 

1p  20 Wat is het voordeel van RVS-schroeven ten opzichte van ijzeren schroeven? 
RVS schroeven 
A breken niet af. 
B gaan gemakkelijker in het hout. 
C roesten niet. 
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De heer Geers heeft bewust gekozen voor een hardhouten schutting. Een schutting van 
hardhout gaat onbehandeld 20 tot 30 jaar mee. Een schutting van geïmpregneerd 
tuinhout gaat ongeveer 10 tot 15 jaar mee en is vaak schadelijker voor het milieu.  
 

1p  21 Het gebruik van tropisch hardhout heeft ook nadelen.  
 Noem één nadeel van tropisch hardhout bij het plaatsen van de schutting. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
 
TREURWILGEN OP STAM SNOEIEN 
 
Een treurwilg op stam wordt vaak niet hoger dan twee meter. Ook krijgt de boom hele 
mooie katjes. Een treurwilg op stam moet elk jaar in verband met vormbehoud worden 
gesnoeid.  

 
1p  22 Op welk tijdstip kan een treurwilg op stam het beste worden gesnoeid? 

A enige maanden voor de bloei 
B direct na de bloei 
C enige maanden na de bloei 
 

1p  23 Voor het snoeien van een treurwilg op stam hebben we diverse gereedschappen tot onze 
beschikking. 
Welke schaar is het meest geschikt voor het afknippen van takken met een dikte van 1 
centimeter? 
 

   A      B    C 
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1p  24 Bij het snoeien moeten de takken op de juiste manier worden afgeknipt. 
Bij welke afbeelding is de tak het beste afgeknipt? 
 

   A         B   C  D 
 
Een treurwilg op stam kan op verschillende manieren worden gesnoeid. Sommige 
hoveniers snoeien elk jaar alle takken weg, terwijl andere hoveniers alleen maar de dode 
en lange takken wegsnoeien. 
 

1p  25 Hoe heet de manier van snoeien waarbij alle takken worden weggehaald? 
A dunnen 
B knotten 
C uitlichten 
 

1p  26 Nadat alle takken zijn weggehaald, duurt het enige tijd voordat de knoppen uitlopen. 
Welke knoppen lopen als eerst uit? 
A eindknoppen 
B slapende knoppen 
C zittende knoppen 
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GAZON MAAIEN 
 
Een mooi groen gazon is een lust voor het oog. Om het gazon mooi te houden moeten 
veel onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Eén van de belangrijkste 
werkzaamheden is het maaien van het gazon.  
 

1p  27 In welke periode van het jaar wordt gras meestal gemaaid? 
A januari tot december 
B februari tot november 
C april tot oktober 
 

1p  28 Er zijn verschillende maaimachines. 
Welke maaimachine geeft het mooiste maaibeeld? 
A bosmaaier 
B cirkelmaaier 
C messenkooimaaier 
 

2p  29 Tijdens het werken met een motormaaimachine met verbrandingsmotor ben je verplicht 
om een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. 

 Welke van onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht bij het 
werken met zo’n motormaaimachine? 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

 
1p  30 Na elke maaibeurt moet de maaimachine worden schoongemaakt.  

 Leg uit, waarom tijdens het schoonmaken van een motormaaimachine met een 
verbrandingsmotor altijd de bougiekabel moet worden losgemaakt. 

 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  31 Een motormaaimachine heeft een tweeslag- of een vierslagverbrandingsmotor. 
Welke brandstof verbruikt een motormaaimachine met tweeslagverbrandingsmotor? 
A diesel 
B euro 95  
C mengsmering 
 

3p  32 Bij het maaien moeten diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. 
1. maaimachine schoonmaken 
2. opruimen afgemaaid gras 
3. kopeinden maaien 
4. banen maaien 
5. namaaien gazon 
6. verwijderen zwerfvuil 
7. maaimachine bedrijfsklaar maken 

 
 Zet de werkzaamheden in de juiste werkvolgorde. Noteer de cijfers. 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  33 Het is niet altijd noodzakelijk om het afgemaaide gras op te ruimen. 
 Leg uit, wanneer het afgemaaide gras kan blijven liggen. 

 
.......................................................................................................................................... 
 

1p  34 De lengte van het gras na het maaien noemt men maaihoogte. 
Wat is de goede maaihoogte voor een speelgazon? 
A 1 cm 
B 3 cm 
C 5 cm 
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TEKENING LEZEN 
 
Het ontwerpbureau ‘Visio Vireo’ heeft voor de heer Janssen een tuin ontworpen. 
De ontwerptekening is voorzien van een legenda, stempel, schaalaanduiding en noordpijl. 

 
1p  35 Wie heeft de tekening van het ontwerp gemaakt? 

A de heer Bijlsma 
B de heer Janssen 
C Visio Vireo 
 

1p  36 Op welke schaal is de ontwerptekening gemaakt? 
A 1:  50 
B 1:100 
C 1:200 
 

1p  37  Waarom is het belangrijk een ontwerptekening te hebben bij de aanleg van een tuin? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
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1p  38 Met welk symbool wordt een beplanting van vaste planten op de tekening weergegeven? 

 
        A      B   C  
 

1p  39 Hoeveel bomen komen er in de tuin te staan? 
A 3 
B 5 
C 7 
 

1p  40  Leg uit, waarom in een ontwerptekening altijd een noordpijl hoort te staan. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 


