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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 57 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Verpleeghuis De Horst 
 
 
Tamara loopt stage in verpleeghuis De Horst. Zij maakt tijdens haar stage 
kennis met verschillende diensten van het verpleeghuis. 
 
 

1p 1 Welke drie diensten horen bij de facilitaire dienst van het verpleeghuis? 
A de administratieve dienst, de medische dienst en de technische dienst  
B de algemene dienst, de medische dienst en de schoonmaakdienst 
C de linnendienst, de voedingsdienst en de paramedische dienst 
D de linnendienst, de voedingsdienst en de schoonmaakdienst 
 

2p 2 De medewerkers van de voedingsdienst in het verpleeghuis bereiden de 
maaltijden door de week met een gekoppeld en in het weekend met een 
ontkoppeld maaltijdsysteem. 
Op de uitwerkbijlage staan zeven begrippen die horen bij een gekoppeld 
maaltijdsysteem óf bij een ontkoppeld maaltijdsysteem óf bij beide.  

 Schrijf de zeven begrippen op de uitwerkbijlage in de juiste kolom of 
kolommen.  

 
1p 3 Op de foto is een apparaat afgebeeld dat bij de voedingsdienst van De Horst 

wordt gebruikt.  
 

 
 

 Wat is de functie van dit apparaat?  
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1p 4 Bij de voedingsdienst van verpleeghuis De Horst wordt met menuplannen 
gewerkt. 
Wat is een menuplan? 
A een kaart waarop de dieetvoorschriften van een bewoner staan 
B een kaart waarop het menu van de dag staat 
C een overzicht van de bereidingswijzen van gerechten  
D een overzicht van menu’s voor een bepaalde periode 
 

1p 5 Bij de voedingsdienst van verpleeghuis De Horst wordt gewerkt met vse’s. 
Wat is de vse van brood? 
A één snee brood 
B één heel brood 
C de voedingswaarde van een brood  
D de verzadigingswaarde van een brood  
 

1p 6 De stage van Tamara vindt plaats in de maanden januari en februari. 
Bij het samenstellen van de menu’s wordt rekening gehouden met het seizoen. 

 Schrijf vijf verse groenten op die passen in deze periode.  
 

2p 7 De kok van het verpleeghuis maakt vaak gebruik van groenten van het seizoen. 
 Schrijf twee voordelen op van het gebruik van groenten van het seizoen.  

 
1p 8 Na het bereiden van de maaltijd wordt de tegelvloer in de keuken 

schoongemaakt.  
Wat is de beste methode om deze keukenvloer te reinigen? 
A eerst moppen dan dweilen 
B eerst schrobben dan droogtrekken  
C eerst wissen dan moppen 
D eerst stofzuigen dan dweilen 
 

2p 9 In het magazijn van de keuken wordt de fifo-methode toegepast voor het 
bewaren van producten.  

 Leg uit hoe je nieuw afgeleverde producten in dit magazijn op de juiste 
manier opbergt. 

 
1p 10 Bij de schoonmaakdienst van het verpleeghuis wordt gewerkt met 

kleurcoderingen. 
Wat is de functie van kleurcoderingen? 
A controleren wie het werk gedaan heeft 
B herkennen welke materialen en middelen voor welk werk bedoeld zijn  
C weten in welke volgorde gewerkt moet worden 
D zorgen dat het werk op de juiste tijd en plaats wordt gedaan 
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1p 11 Een verzorgende in het verpleeghuis moet goed naar de zorgvrager luisteren.  
De vaardigheid om naar iemand te luisteren kun je leren. 
Hoe wordt deze vaardigheid genoemd? 
A een emotionele vaardigheid 
B een motorische vaardigheid 
C een sociale vaardigheid 
D een verbale vaardigheid 
 

1p 12 Tamara loopt ook stage bij de activiteitenbegeleiding in het verpleeghuis.  
Haar stagebegeleidster vraagt aan haar of ze twee activiteiten wil voorbereiden 
die geschikt zijn voor demente ouderen. 
Welke twee activiteiten zijn hiervoor geschikt? 
A aan de hand van afbeeldingen oude ambachten raden en liedjes van vroeger 

zingen  
B een speurtocht in de omgeving houden en beroepen van vroeger uitbeelden 
C memory spelen en liedjes van vroeger zingen 
D rummykub spelen en computerspelletjes doen  
 

2p 13 Als Tamara in het restaurant van het verpleeghuis werkt, helpt ze met  
mise-en-place maken. 

 Schrijf twee taken op die horen bij mise-en-place maken in het restaurant. 
 
 

Activiteitenbegeleiding in een zorgcentrum 
 

2p 14 Onderstaande foto laat een bewegingsactiviteit zien met een ballon.  
De foto is gemaakt in een verzorgingshuis. 
 

 
 

 Schrijf op de uitwerkbijlage in het schema twee objectieve en twee 
subjectieve waarnemingen over de activiteit op deze foto. 
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2p 15 Op onderstaande afbeelding staat een activiteitenbegeleider met een bewoner 
van een zorgcentrum. 
 

Uh, nee
  Gaat u 

mee sjoelen? Gaat u mee 
       wandelen?

Nou nee

 
 

 Hoe kan de activiteitenbegeleider de bewoner aanmoedigen om toch mee te 
gaan sjoelen of wandelen. 

 Schrijf drie manieren op. 
 
 

Kinderdagverblijf De Vlindertuin 
 
 
Mario loopt stage in kinderdagverblijf De Vlindertuin.  
Op woensdag en vrijdag komt Dorit. Zij is 3 jaar. 
 
 

1p 16 Tijdens het spelen bezeert Dorit haar enkel. Voor de zekerheid gaat één van de 
leidsters met haar naar de huisarts.  
Bij welke zorg hoort een bezoek aan de huisarts? 
A bij informele zorg  
B bij intramurale zorg 
C bij eerstelijnszorg 
D bij tweedelijnszorg 
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Dagindeling van kinderdagverblijf De Vlindertuin 
 
07:00 - 09:00  Kinderen worden gebracht. 

09:00 - 10:00 Liedjes zingen, boek voorlezen of verhaal vertellen, fruit eten  
en drinken. 

10:00 - 10:30 Kinderen worden verschoond en de baby's gaan naar bed. 

10:30 - 11:30 Kinderen doen mee aan een geplande activiteit, ze spelen  
buiten of spelen vrij. 

11:30 - 12:30 Brood eten en drinken. 

12:30 - 15:00 Jonge kinderen worden verschoond en gaan naar bed.  
De andere kinderen knutselen, spelen een spel of spelen vrij. 

15:00 - 15:30 Kinderen komen uit bed en kleden zichzelf aan met behulp van  
de leidsters. Baby's gaan weer naar bed. 

15:30 - 16:00  Crackers eten en sap drinken. Er wordt voorgelezen en/of 
gezongen. 

16:00 - 16:30 Kinderen worden verschoond. 

16:00 - 18:00  Kinderen kunnen worden opgehaald. De kinderen spelen vrij of 
doen een activiteit aan tafel. 

 
1p 17  Waarom is een vaste dagindeling belangrijk voor peuters?  

 Schrijf één reden op. 
 

1p 18 Bij welk opvoedingsaspect hoort een vaste dagindeling in een kinderdagverblijf? 
A bij belonen en straffen 
B bij stimuleren van de geestelijke ontwikkeling  
C bij meegaan in de ontwikkeling van het kind 
D bij structuur bieden 
 

2p 19 Mario heeft voor zijn stageverslag een observatie uitgevoerd en daarvan een 
verslag gemaakt. Op de uitwerkbijlage staat een deel van dit verslag. 

 Welke zinnen gaan over lichamelijke ontwikkeling en welke over sociale 
ontwikkeling?  

 Schrijf de nummers van de zinnen in de juiste kolom op de uitwerkbijlage. 
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1p 20 Mario heeft met een groepje van vier peuters gestempeld. Hij had stempels 
gemaakt door uitgeknipte berentekeningen op een stevig stuk karton te plakken. 
Met deze berenstempels hebben de peuters berenportretjes gestempeld.  
De kinderen hebben enthousiast aan het knutselwerkje gewerkt. Niet alle 
kinderen hadden een verfschort voor, waardoor er kleren vies zijn geworden. 
Het handen wassen na afloop ging niet zo goed.  
Als Mario weer met een groepje peuters gaat knutselen, wil hij dat beter 
aanpakken.  

 Welke twee adviezen voor Mario zijn hierover uit de bovenstaande tekst af 
te leiden?  

 
2p 21 In kinderdagverblijf De Vlindertuin komen kinderen uit allerlei gezinnen.  

De gezinssituatie heeft invloed op de ontwikkeling van een kind. 
Het opleidingsniveau van de ouders is één van de factoren die de gezinssituatie 
bepalen. 

 Welke andere factoren bepalen de gezinssituatie en hebben invloed op de 
ontwikkeling van een kind? 

 Schrijf vier factoren op.  
 

2p 22 In kinderdagverblijf De Vlindertuin zijn ook baby’s. 
Mario praat tegen een baby die in de box ligt en hij beweegt tegelijk een 
voorwerp boven het gezicht van de baby. 

 Hoe kan dit de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van de baby 
bevorderen? 

 Schrijf je antwoorden op in de uitwerkbijlage.  
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Voorzieningen en instellingen 
 

 
 

1p 23 Hierboven is een deel van de plattegrond van Wijchen afgebeeld met daarop 
een aantal voorzieningen.  

 Van welke twee voorzieningen kunnen jongeren gebruik maken voor 
 invulling van hun vrije tijd? 
 

1p 24  Schrijf drie instellingen op die in een stad kunnen voorkomen en die horen 
bij de tweedelijnszorg. 

 
2p 25 De hulpverlening in Wijchen biedt intramurale en extramurale zorg. 

Op de uitwerkbijlage zijn verschillende soorten zorg omschreven. 
 Welke omschrijvingen horen bij extramurale zorg en welke bij intramurale 

zorg? 
 Zet de nummers van de omschrijvingen in het schema in de uitwerkbijlage 
 onder het juiste kopje. 
 
 

Ouderen in een buurthuis 
 
 
Janneke loopt stage in een buurthuis.  
In het buurthuis worden activiteiten voor ouderen georganiseerd.  
 
 

1p 26  Schrijf drie activiteiten op die geschikt zijn voor ouderen. 
 

2p 27 Eén van de deelnemers aan de activiteit voor ouderen is meneer Jacobs. Hij is 
slechthorend.  

 Hoe kan Janneke ervoor zorgen dat meneer Jacobs zoveel mogelijk kan 
deelnemen aan de activiteit?  

 Schrijf drie adviezen op voor Janneke.
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1p 28 De ouderen die naar het buurthuis komen, zijn mensen van 70 tot 75 jaar die 
allemaal zelfstandig wonen in de wijk waar het buurthuis staat. 

 Hoe noemt men in het welzijnswerk een dergelijke groep, die bestaat uit 
mensen met dezelfde kenmerken? 

 
Pien is ziek 

 
 
Pien van acht jaar zit op een turnclub. Ze is enkele weken thuis om te herstellen 
van een operatie aan haar benen. Haar benen doen nog steeds pijn. 
Haar ouders merken dat deze situatie de lichamelijke, de geestelijke en  
de sociale ontwikkeling van Pien negatief beïnvloedt. 
 
 

2p 29  Vul op de uitwerkbijlage in hoe deze situatie de lichamelijke, de geestelijke 
en de sociale ontwikkeling van Pien negatief beïnvloedt.  

 Schrijf bij elke ontwikkeling twee negatieve invloeden op.  
 

1p 30 De ouders van Pien zijn consequent in hun opvoeding. 
Wat is voor Pien een gevolg van consequent zijn in de opvoeding? 
A dat Pien in alles haar zin krijgt 
B dat Pien niet weet waar ze aan toe is 
C dat Pien te veel zelfvertrouwen krijgt 
D dat Pien weet waar ze aan toe is 
 

1p 31 Toen Pien uit het ziekenhuis ontslagen werd, kreeg zij te maken met 
transmurale zorg. 

 Leg uit wat transmurale zorg is. 
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Zusje 
 

 
 

1p 32 Het gedrag van Zusje hoort bij een bepaalde ontwikkelingsfase. 
Op welke leeftijd is het gemiddelde kind in deze ontwikkelingsfase? 
A tussen de negen en tien maanden 
B tussen de één en anderhalf jaar 
C tussen de twee en drie jaar 
D tussen de vier en vijf jaar 
 

1p 33 Zusje is egocentrisch. 
Wat betekent dit? 
A dat Zusje altijd haar zin wil hebben 
B dat Zusje bang is voor mensen die ze niet kent 
C dat Zusje denkt dat alles om haar draait 
D dat Zusje een ander niets gunt 

Cito
Plaatje links:Moeder: Zullen we vandaag weer eens een maillot aandoen?Zusje: Nee! Niet een majjoo!Plaatje rechts:Moeder: Okee, okee. Wat jij wil. Doen we een broekje...Zusje: Nee!  Niet die broek!

Cito
Plaatje links:Moeder: Toe nou Zusje. Maak er nou niet elke ochtend zo'n scène van.Plaatje midden:Moeder:  Kom op. Laat me je broek aandoen oeff.

elss
Notitie
Unmarked ingesteld door elss
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1p 34 Voor de taalontwikkeling van kinderen is het goed om dingen die kinderen zien 
te benoemen. In bovenstaand stripverhaal, zie je hoe de oma van Zusje dat 
doet.  

 Doet de oma van Zusje dat op de juiste manier?  
 Leg je antwoord uit. 
 

cito
Plaatje boven:Oma:  Kijk jongens! Een woefwoef.Plaatje beneden:Oma: Hooo. Even wachten. Daar komt een toettoet aan.
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Angeline heeft een handicap 
 
Angeline woont in Enschede. Angeline is verlamd aan beide benen. Ze reist 
regelmatig met de trein. Ze woont dichtbij station Enschede Drienerlo, maar ze 
vertrekt altijd vanaf station Enschede. 
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    maandag t/m vrijdag   zaterdag & zondag       
Elst ●         
Emmen ●  07.00 - 23.00   08.00 - 22.00 ●  ●   ● 
Emmen 
Bargeres 

●        ● 

Enkhuizen ●  07.00 - 23.00    08.00 - 22.00 ● ● ●    
Enschede ●  van de eerste tot en met de laatste trein ● ● ● ●  ● 
Enschede de 
Eschmarke 

         

Enschede 
Drienerloo 

●        ● 

Ermelo ●  07.00 - 23.00    08.00 - 22.00 ● ●     
 

2p 35 Waarom kan Angeline beter gebruik maken van station Enschede dan van 
station Enschede Drienerlo? Schrijf vier redenen op. 
 

1p 36 Angeline woont zelfstandig in een aangepaste woning waarbij ze dag en nacht 
hulp kan vragen voor haar ADL.  
In welke type woning woont Angeline? 
A in een aanleunwoning 
B in een focuswoning 
C in een kangoeroewoning 
D in een sociowoning 
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1p 37 Angeline gaat op dinsdag- en donderdagmorgen naar een revalidatiecentrum. 
Welke twee soorten zorg verleent het revalidatiecentrum aan Angeline? 
A basiszorg en eerstelijnszorg 
B intramurale zorg en professionele zorg 
C semimurale zorg en basiszorg 
D semimurale zorg en professionele zorg 
 

1p 38 Angeline ziet de onderstaande advertentie van De Contour. 
 

 
 

 
Stichting InteraktContour biedt vormen van wonen, 
training en dagbesteding aan mensen met een 
lichamelijke handicap. Uitgangspunt is het bieden van 
zorg op maat. 
 

 
 Wat wordt bedoeld met ‘zorg op maat’? 
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Activiteiten in de wijk 
 
Binnenkort start in het wijkcentrum een aantal nieuwe activiteiten. In de 
dorpskrant staat de onderstaande advertentie. 
 
 

 
 
Voor kinderen van 6 - 12 jaar. 
De cursus Swinging Kids bestaat uit een combinatie van dansen: 
countrydansen, streetdance, clipdance, showdance en diverse latindansen zoals 
de cha-cha-cha, de samba en de mambo. 
Alle dansen zonder danspartner. 
De eerste les op woensdag 21 februari (16.00 - 17.00 uur) is een proefles. 
Je kunt vrijblijvend kennismaken met de Swinging Kids. Ouders zijn natuurlijk 
ook van harte welkom!
 
 

2p 39 Mark van 10 jaar heeft interesse in de danscursus. In de advertentie ontbreekt 
belangrijke informatie. 

 Welke informatie ontbreekt in de advertentie?  
 Schrijf drie punten op.  
 

2p 40 Danny is 4 jaar en houdt van dansen op muziek. Zijn moeder wil hem opgeven 
voor de cursus, maar hij mag niet deelnemen omdat hij te jong is. 

 Schrijf twee goede redenen op om een kind van vier jaar te weigeren voor 
deze cursus. 

 
1p 41 Thuis stelt de moeder van Danny hoge eisen aan hem. Ze probeert hem dingen 

te laten doen die te moeilijk voor hem zijn.  
Waarom is dat opvoedkundig fout? 
A Danny kan daardoor faalangst ontwikkelen.  
B Danny kan daardoor minder intelligent worden. 
C De fantasie van Danny vermindert daardoor.  
D De motorische ontwikkeling van Danny blijft daardoor achter. 
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1p 42 De moeder van Danny is streng. Danny moet zonder tegenspraak doen wat zij 
wil. 
Hoe heet de opvoedingsstijl die de moeder van Danny toepast? 
A de antiautoritaire opvoedingsstijl 
B de autoritaire opvoedingsstijl 
C de democratische opvoedingsstijl 
D de sociale opvoedingsstijl 
 

1p 43 De ouders van Danny zijn gescheiden en Danny woont bij zijn moeder.  
 Hoe heet de samenlevingsvorm van Danny en zijn moeder?  

 
2p 44 Door buurtvereniging De Marke wordt een straatfeest georganiseerd. Tijdens het 

straatfeest gedraagt een groep jongeren zich vervelend. Ze proberen het feest 
te verstoren en zetten ook andere jongeren daartoe aan. 

 Waardoor gedragen vooral jongeren zich nogal eens storend? 
 Schrijf twee oorzaken op van storend gedrag van jongeren. 
 
 

De vriendschapskring (VSK) 
 
 
Bij de Vriendschapskring (VSK) kunnen mensen met een licht verstandelijke 
handicap elkaar ontmoeten. De mannen en vrouwen in deze groep vinden het 
lastig om contacten aan te gaan en te onderhouden. Een beroepskracht 
organiseert samen met de deelnemersraad van de VSK activiteiten voor deze 
doelgroep. 
 
 

2p 45 De beroepskracht zoekt vrijwilligers om te helpen bij de activiteiten. 
 Schrijf drie zinvolle taken op die deze vrijwilligers kunnen doen. 

 
2p 46 Eén keer per 14 dagen wordt voor de VSK een eetcafé georganiseerd. Bij de 

bereiding van de maaltijden wordt gebruikgemaakt van convenience food.  
 Waarom is het handig om gebruik te maken van convenience food in het 

eetcafé? 
 Schrijf drie redenen op.
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2p 47 In het eetcafé wordt de volgende maaltijd geserveerd. 
 
  Tomatensoep 
   *** 
  Gehaktbal 
  boontjes 
  gemengde sla 
  aardappelen 
   *** 
  Chocoladevla met slagroom 
 
 
Op de afbeelding zie je hoe de tafels gedekt zijn. Dat is niet goed gebeurd.  
 

 
 

 Schrijf drie fouten op.  
 

1p 48 Een aantal deelnemers aan de VSK heeft een half jaar getraind om het  
Diploma Buspassagier te halen.  
 

 
 

 Waarom is het voor deze deelnemers belangrijk om voor dit diploma te 
slagen? Schrijf één reden op.
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Hulpverlening 
 

2p 49 Mevrouw Verbeek woont in een aanleunwoning. Ze is thuis een keer gevallen. 
Ze wil nu graag telefoonnummers bij de hand hebben voor als dat nog een keer 
zou gebeuren. De telefoonnummers van haar kinderen, de politie en het centrale 
alarmnummer heeft zij al.  

 Welke twee andere instanties voor hulpverlening kan mevrouw Verbeek 
bellen als zij gevallen is? 

 
2p 50 Mevrouw Verbeek heeft haar been gebroken en heeft hulp nodig. 

In de uitwerkbijlage staat een schema over soorten zorg die hierbij betrokken 
kunnen zijn.  

 Schrijf op de juiste plaatsen in het schema op de uitwerkbijlage vier 
geschikte hulpverleners of instanties voor mevrouw Verbeek.  

 
 

Meneer Jansen 
 

1p 51 Op de onderstaande afbeelding maakt een medewerkster van de thuiszorg het 
bed op van meneer Jansen. 
Meneer Jansen kan niet zelf uit bed omdat hij last heeft van zijn heup. 
 

 
 
Meneer Jansen huilt omdat hij in bed geplast heeft. Daar schaamt hij zich nogal 
voor. 

 Schrijf een professionele reactie op die meneer Jansen in zijn waarde laat. 
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2p 52 Op onderstaande afbeelding zie je hoe een medewerkster van de thuiszorg 
meneer Jansen helpt met het poetsen van zijn tanden. Zij neemt dit niet van 
hem over.  
 

 
 

 Waarom is het belangrijk dat de medewerkster meneer Jansen zelf zijn 
tanden laat poetsen? Schrijf twee redenen op.  

 
 

Kinderen 
 

1p 53 In het gezin Arend is een baby geboren. Jill, het zusje van de baby, is drie jaar.  
Kinderen van drie jaar kunnen blij zijn met een nieuwe baby in het gezin, maar 
vaak reageren zij niet alleen positief.  

 Schrijf een minder positieve reactie op die vaak voorkomt bij een driejarige 
als er in het gezin een baby geboren is.  

 
2p 54 Op de afbeelding op de uitwerkbijlage staan de ontwikkelingsfasen van een 

melkgebit. 
 Op welke leeftijd krijgt een kind gemiddeld de eerste twee tanden? Op welke 

leeftijd is een melkgebit gemiddeld compleet?  
 Schrijf op de uitwerkbijlage onder het eerste en onder het laatste plaatje de 

juiste leeftijden in maanden of in jaren. 
 
 

Jeanie  
 
Jeanie werkt in de thuiszorg en maakt vandaag de keuken van een cliënt 
schoon. Haar vriendin Sagreb werkt bij de facilitaire dienst van een 
verzorgingshuis waar zij de keuken schoonmaakt. 
 

2p 55 Er zijn verschillen tussen het schoonmaken van de keuken in de thuiszorg en 
van de keuken in een verzorgingshuis. 

 Schrijf op de uitwerkbijlage vier kenmerken op van het schoonmaken van de 
beide keukens. Kies de kenmerken zo dat vier verschillen zichtbaar zijn. 

 
1p 56 De cliënt van Jeanie heeft een persoonsgebonden budget (PGB).  

 Leg met behulp van een voorbeeld uit wat een PGB is. 
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De familie Van Osch 
 
Hieronder staat een bladzijde uit de gemeentegids van Brummen. 
 
Basisonderwijs 
Brummen 
Koningin Juliana (openbaar) 
Graaf van Limburg Stirumplein 6, 
6971 CE Brummen 
tel: 0575 - 561608 
fax: 0575 - 566039 
email: obsjulianaschool@wanadoo.nl 
dir.: D. Hamann 
De Krullevaar (openbaar) 
Sperwerstraat 53, 6971 VW Brummen 
tel: 0575 - 562658 
email: 
krullevaar@openbaarbrummen.nl 
dir.: W.F.M. Muller 
Oecumenische school 
Troelstralaan 76, 6971 VW Brummen 
tel: 0575 - 563527 
email: oecschool@planet.nl 
dir.: J.J. Neijenhuis 
St. Pancratiusschool (rk) 
Oude Eerbeekseweg 5,  
6971 BL Brummen 
email: pancratius@panconet.nl 
dir.: H.B. Venselaar 
Wilhelminaschool (pc) 
Graaf van Limburg Stirumplein 1 
6971 CE Brummen 
tel: 0575 - 561566 
email: wilhelmina-school@freeler.nl 
dir.: H. Heersema 
Eerbeek 
De Enk (chr) 
T.M.C.Asserstraat 28, 6961 XB 
Eerbeek 
tel: 0313 - 651451 
email: de.enk@kennisnet.nl 
dir.: J.A. van der Leest 
Cornelis Jetses (openbaar) 
Sweelinckstraat 28, 6960 AE Eerbeek 
tel: 0313 - 651796  
email: directie@cornelisjetses.nl 
dir.: P. Mekkes 
 

C. van Leeuwenschool (rk) 
Huijgenslaan 59, 6961 ZE Eerbeek 
tel: 0313 - 651776 
email: bscvleeuwen@kennisnet.nl 
dir.: H.B. Venselaar 
Jan Ligthart (openbaar) 
Lorentzstraat 3, 6961 XK Eerbeek 
tel: 0313 - 651593 
email: janligthart@hetnet.nl 
dir.: F. Toevank 
Johanna Huiskamp (openbaar) 
Illinckstraat 15, 6961 DM Eerbeek 
tel: 0313 - 651539 
email: johannahuiskamp@zonnet.nl 
dir.: S. Spiegelberg 
De Triangel (pc) 
Debussystraat 2, 6961 BN Eerbeek 
tel: 0313-651042 
email: triangelebk@kennisnet.nl 
dir.: H. Lokhorst 
Empe 
J.H.Isings (openbaar) 
Emperweg 70, 7399 AG Empe, 
tel: 0575 - 512078, 
email: isings@kennisnet.nl 
dir.: R. Bakker 
Hall  
De Vossenstaart (openbaar) 
Dorpsstraat 40, 6964 AB Hall 
tel: 0313 - 652046 
email: vstaart@worldonline.nl 
dir.: R. Bakker 
Leuvenheim 
De Rietgors (openbaar) 
Spankerenweg 3, 6974 BA Leuvenheim 
tel: 0575 - 561691 
email: rietgors@kennisnet.nl 
dir.: E. Diekema 
Oeken 
De Vossestraat (openbaar) 
Voorsterweg 125, 6971 KC Oeken 
tel: 0575 - 561685 
email: vstaart@worldonline.nl 
dir.: R. Bakker 

 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 57 De familie Van Osch is pas verhuisd naar Eerbeek in de gemeente Brummen. 
De ouders vinden het belangrijk dat de kinderen dichtbij, dus in Eerbeek, naar 
een openbare school gaan.  

 Schrijf de scholen uit de gemeentegids op die geschikt zijn voor de kinderen 
van de familie Van Osch. 

 
 


