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Zaakvakken
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Taak 1    

1  Woorden en tekeningen op muren en trams.

2  alleen paars maken.

3  rood, blauw en geel

4  een heel korte periode

5  Vlak voor je een foto neemt.

6  vertellen iets over het verhaal.

7  een stripverhaal dat maar uit een paar plaatjes bestaat

8  een Indonesische schaduwspelpop

9  zien en horen.

10  musicals

11  idool

12  Oscar

3

Taak 2    

1  Eigen antwoord.

2 a Eigen antwoord.

3 a Veel verkeersborden lijken op elkaar. In welk land je ook bent. Rood 
wordt bijvoorbeeld altijd gebruikt voor een pas op-signaal of iets 
wat echt niet mag. 

 b Eigen antwoord.

4 a Dit is een boom: een fantasieboom.
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Taak 3    

1  Bij een portret gaat het vooral om de afbeelding van het gezicht.
  Foto 1 en 2 zijn portretten. Het zijn foto’s waarop het gezicht van 

mensen wordt afgebeeld zoals het er echt uitziet.
  Foto 3 is van een geschminkte vrouw. In het echt ziet zij er anders 

uit.
  Foto 4 is een groepsfoto. Het is een vakantiekiekje.

2 a Voorbeeldantwoord 
  Als je kijkt naar deze portretten uit de kunstgeschiedenis zie 

je weinig lachende mensen. Meestal kijken mensen serieus of 
glimlachen een beetje. Meestal hadden ze ook een slecht gebit.

 b In reclames zie je vaak lachende mensen. Dit is omdat je reclame 
gebruikt om iets te verkopen. De persoon op de foto lacht zo blij 
omdat zij iets heeft wat haar gelukkig maakt. En jij wilt natuurlijk 
ook zo gelukkig worden. Daarom moet je dit product kopen! En dat 
is precies de boodschap die de reclamemakers willen overbrengen. 

3 b De trekken in je gezicht veranderen. Je knijpt je ogen wat dicht. 
Je mondhoeken gaan naar boven. Je krijgt kleine rimpeltjes bij je 
ogen. 

5

Taak 4    

1  Voorbeeldantwoord
  Op vakantie maak je meestal veel foto’s. Of bij een (verjaardags-)

feest, een dagje uit, Koninginnedag, een (zwem)diploma-uitreiking. 
Zo heb je altijd een herinnering aan hoe leuk iets was.

2 a Eigen antwoord.
 b Het bekijken van een foto roept bij iedereen weer andere 

herinneringen en beelden op. Misschien zeggen ze iets als: 
Zo'n step had ik vroeger ook. Of ze denken aan hun eigen jeugd.
Of ze denken aan de tijd waarin de foto is genomen.

3 c Waarschijnlijk zie je verschil omdat de eerste 3 foto’s snel zijn 
gemaakt. Bij de laatste 3 foto’s heb je meer tijd besteed aan de 
stilering.
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Taak 5    

1  Voorbeeldantwoord
  Bij lezen wordt je fantasie geprikkeld. Meestal verzin je zelf hoe de 

hoofdpersonen en de omgeving eruitzien. Wanneer je een plaatje 
ziet, wordt jouw fantasie beïnvloed. Dat is soms jammer.

2 a Eigen antwoord.
 b Voorbeeldantwoord
  Het kan zijn dat je de plaatjes meestal niet zo interessant vindt. Dan 

maakt het je niets uit. Maar als de plaatjes voor jou belangrijk zijn 
wel. Dan krijg je door de plaatjes waarschijnlijk een bepaald gevoel 
bij het verhaal. Als de illustraties heel anders zijn, voelt het verhaal 
ook anders. Het is dus per persoon verschillend.

 c Eigen antwoord.

3  Eigen antwoord.

4 a De boeken zijn bedoeld om af en toe even door te bladeren, niet om 
in één keer uit te lezen. Dat doorbladeren kun je mooi doen tijdens 
een kopje koffie.

7

Taak 6    

1 a Eigen antwoord.
 b  De smurfen
   Suske en Wiske
   Asterix en Obelix
 c Voorbeeldantwoord
  Een arme eend woont samen met zijn 3 neefjes en werkt vaak voor 

zijn superrijke oom.

2  Voorbeeldantwoord
  Anton Dingeman / Trouw / Eigen antwoord.
  Scribbly en Heinz / Metro / Eigen antwoord.
  S1ngle / Het Parool / Eigen antwoord.
  Beestjes en StripUp / Sp!ts / Eigen antwoord.
  Zoociety / De Pers / Eigen antwoord.
  Sigmund / de Volkskrant / Eigen antwoord.

3 a Eigen antwoord.
 b Eigen antwoord.
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Taak 7    

1 b Eigen antwoord.

2  Een binnenhuisarchitect, een bloemist en een stylist proberen 
een mooi geheel te maken van bijvoorbeeld een woonkamer, een 
bos bloemen of van iemands kleding. Het is dan belangrijk dat de 
kleuren bij elkaar passen.

3  Eigen antwoord.

4 a Het meisje is goed gekleed volgens het kleurenwiel. Zij draagt 
kleren met kleuren die bij elkaar liggen in het kleurenwiel.

  Het jongetje heeft kleuren gekozen die niet bij elkaar in het 
kleurenwiel liggen en minder goed bij elkaar passen.

9

Taak 8    

2 a Een blauwe maandag: een heel korte periode.
  Van de blauwe knoop zijn: nooit alcohol drinken.
  Zwartkijker: een pessimist (iemand die vaak denkt dat het slecht 

gaat) of iemand die een televisie heeft zonder omroepbijdrage te 
betalen.

 b Voorbeeldantwoord
  Er zijn veel spreekwoorden met een kleur. Misschien heb je een van 

deze gevonden:
  Een wit voetje halen: proberen aardig gevonden te worden.
  Groene vingers hebben: heel goed kunnen tuinieren.
  Zich groen en geel ergeren: erg geïrriteerd zijn.

3  Voorbeeldantwoord
  Sporters krijgen een rood label. 
  Mensen die supergezond leven krijgen een groen label. Goud kun je 

ook gebruiken.
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Taak 9    

1 a Door de strakkere spanning van het elastiek ontstaan hogere tonen. 
 b De liniaal zwiept heel snel heen en weer. Je hoort een zoemend 

geluid.
 c De toon wordt hoger. Dat komt doordat het stukje liniaal dat gaat 

trillen steeds kleiner wordt.

2 a Waarschijnlijk vind je de tv belangrijker en hoor je de boodschap 
van je moeder niet. Totdat ze boos wordt natuurlijk. Het kan ook 
zijn dat je moeder je iets vraagt dat je meer interesseert dan de tv. 
Ze vraagt bijvoorbeeld of je iets lekkers wilt en dan hoor je haar 
waarschijnlijk wel.

 b Eigen antwoord.
 c Eigen antwoord.
 d Snel luisteren en antwoord geven is best moeilijk. Je moet je 

concentreren en geconcentreerd blijven. Je moet goed luisteren en 
antwoord geven in een heel hoog tempo. 

 e Waarschijnlijk raak je de melodie kwijt. Dit komt doordat je oren 
een andere melodie horen. Misschien zong je wel heel vals. Het is 
heel knap als het je lukt om wel toon te houden.

3    0 dB bijna niets
   10 dB een vallend blad
   20 dB gefluister
   30 dB rustige achtergrondgeluiden
   40 dB rustig gepraat
   50 dB tv die normaal aanstaat, normaal praten
   60 dB luid gesprek
   70 dB stofzuiger, elektrische boor
   80 dB trein die langs het station rijdt met hoge snelheid
   90 dB druk schoolplein 
  100 dB drilboor, zware vrachtauto
  140 dB pijngrens

11

Taak 10    

1  Ja, een vliegtuig.

2 a Je ziet eerst de ballon stukgaan en pas daarna komt het geluid bij je 
aan. Dit betekent dat het licht sneller gaat dan het geluid.

 b Misschien heb je één van deze 2 situaties gekozen.
  Als je iemand ziet stuiteren met een bal in de verte. Je ziet eerst de 

stuit, daarna hoor je hem.
  Als je onweer ziet. Eerst zie je een flits, een paar seconden later 

hoor je de knal.

3 a Je voelt trillingen.
 b Het doel is dat je geluid zichtbaar maakt door het gebruik van gas 

en vlammen. Door het geluid gaan de vlammen omhoog.  
De vlammen geven de geluidsgolven aan. Als de toon hoger is, 
komen er meer golven. Je toont dus aan dat geluid uit golven 
bestaat.

4  Eigen antwoord.
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Taak 11    

1 a Met felle lampen, een wit doek of een witte muur en heel veel 
handen.

 b Een konijn, herten, zwanen, een paard en een vogel. Het sprookje 
is Doornroosje. Je ziet een ridder en allemaal snel groeiende bomen 
om het kasteel van Doornroosje.

 c Dat is heel moeilijk te zeggen, maar het waren heel veel handen. 
Waarschijnlijk hebben ze niet met alle handen tegelijk gefilmd. 
Misschien waren er een paar acteurs en hebben ze de beelden later 
achter elkaar geplakt.

 d Reclame maken voor een auto.

2  Eigen antwoord.

3  3 – 1 – 2

4 a Ze dachten dat er een echte trein op hen afkwam.
 b Eigen antwoord.

13

Taak 12    

1  Eigen antwoord.

2 a Ennio Morricone
 b Een western is een film of een televisieserie die gaat over cowboys 

op het platteland van Amerika. Het verhaal speelt meestal tussen 
1850 en 1900.

 c Voorbeeldantwoord
  Het is treurige, verdrietige muziek, maar ook dreigend. Er staat iets 

te gebeuren. Iets dat met leven en dood te maken heeft, zoals zo 
vaak in een western.

4  de zee – ongekookte rijstkorrels in een schoenendoos heen en weer 
laten rollen in het tempo van de golven van de zee
hagelbui – spijkertjes schudden in een zeef 
onweer – grote slappe stukken plaatijzer of karton heen en weer 
wapperen 
lopen op grind – trappen op een plastic zak 
paardenhoeven – met halve kokosnoten ritmisch op tafel kloppen 
pistoolschoten – met liniaal op tafel slaan 
knetteren van vuur – cellofaan verkreukelen 
telefoonstem – in plastic of aardewerken beker spreken
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Taak 13    

1    avonturenfilm – spannend, hoofdrolspelers moeten zich uit een 
noodsituatie redden

  komedie – grappig, humor, er gaat veel fout
  thriller – spannend, eng, een onverwacht einde
  western – paarden, cowboys, indianen, boeven, helden
  sciencefiction – speelt in de toekomst, buitenaardse wezens, 
spannend verhaal

  (liefdes)drama – hoofdrolspelers zijn verliefd, er gebeuren 
droevige dingen

  animatie – de film speelt zich af in een nepwereld. (getekend, 
geschilderd, poppenanimatie, computeranimatie ...)

  kinderfilm – kinderen spelen de hoofdrol, verhaal en de 
belangrijkste gebeurtenissen zijn interessant voor kinderen, 
kinderen kunnen zich in de film herkennen

Gangsterfilm blijft over.

2  Eigen antwoord.

3  Grease gaat over een stoere jongen die verliefd is op een meisje. 
Ze krijgen verkering aan het eind van de film, dat zie je ook door de 
dans. Ze horen bij elkaar.

High School Musical gaat over karaoke op een schoolfeestje. Bij 
karaoke zing je een liedje na met muziek. De twee hoofdrolspelers 
hebben eerst geen zin in zingen, maar daarna vinden ze het steeds 
leuker worden. Ze ontdekken dat ze beiden talent voor zingen 
hebben.

4 a Een filmposter heeft eigenlijk twee elementen. Een mooie foto of 
tekening die de film uitbeeldt en een tekst die de film aanprijst.

15

Taak 14    

1  Dat betekent dat je hem geweldig vindt. Daniel Radcliffe is de 
hoofdrolspeler in de Harry Potterfilms.

2  Rudolf Nurejev – ongeveer van 1960 tot 1990 – balletdanser 
Maria Callas – ongeveer van 1940 tot 1970 – operazangeres 
(sopraan)
Charlie Chaplin – ongeveer van 1910 tot 1970 – acteur en filmmaker
Elvis Presley – ongeveer van 1954 tot 1977 – zanger
Houdini – ongeveer van 1900 tot 1920 – goochelaar en boeienkoning
Roald Dahl – ongeveer van 1940 tot 1990 – (kinder)boekenschrijver
James Dean – ongeveer van 1951 tot 1955 – acteur
Maradona – ongeveer van 1980 tot 1997 – voetballer 
Marilyn Monroe – ongeveer van 1953 tot 1962 – actrice 
Michael Jackson – ongeveer van 1968 – 2009 – zanger
Johnny Depp – ongeveer van 1979 tot heden – acteur 

3 a Eigen antwoord.
 b Eigen antwoord.

4 a Eigen antwoord.
 b Je weet maar nooit. Misschien heeft je idool tijd om terug te 

schrijven of te mailen, maar misschien heeft hij of zij het ook te 
druk.
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Taak 15    

1  De Nederlandse filmprijs is Het Gouden Kalf. Deze wordt altijd 
uitgereikt in Utrecht.
De Duitse filmprijs heet Der Deutscher Filmpreis. Dat betekent: 
De Duitse Filmprijs. 
Een Franse filmprijs heet de César, die wordt in Parijs uitgereikt. 
Een andere bekende Franse filmprijs is de Palme d’Or (Gouden 
Palm). Deze wordt uitgereikt in Cannes.
Er zijn ook nog andere filmprijzen en als je deze hebt genoemd is 
het ook goed.

2 a In totaal worden er 24 Oscars verdeeld, bijvoorbeeld voor:
Beste Film, Acteur, Actrice, Regisseur, Geluid, Originele muziek, 
Filmmontage, Visuele effecten, Documentaire, Niet-Engelstalige 
film, Kostuumontwerp, Geluidseffecten, Make-up, Animatiefilm, 
Korte Documentaire. Ook worden er nog 6 speciale Oscars 
uitgereikt.

 b Beste Niet-Engelstalige film met De Aanslag
 c Ratatouille
 d Ben-Hur (1959), Titanic (1997) en The Return of the King (2003)

(uit de The Lord of the Rings-trilogie) wonnen ieder 11 Oscars. 

3  Eigen antwoord.

4  Eigen antwoord.

5  Eigen antwoord.

17

Taak 16    

1  Voorbeeldantwoord
Je ziet eerst een stukje van de ruimte met in letters daaronder 
De ruimteschool. De juf is jarig en eet een stuk bedorven taart.
Ze wordt ziek. Haar verjaardagsfeest kan nu niet doorgaan, of toch 
wel? De ruimtedokter heeft een nieuw medicijn. Het smaakt heel 
erg vies, maar de juf wordt weer beter. Het feest kan doorgaan. 
De film speelt zich af in een school, dus ik neem de film op in onze 
eigen school.

2  Eigen antwoorden.

4  Eigen antwoorden.
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Taak 17    

1 a Licht geeft schaduw. De schaduwkant lijkt extra donker door het 
contrast met het felle licht. Als je iemand bijvoorbeeld vanaf de 
grond belicht, dan heeft dat een griezelig effect. Het licht geeft dan 
heel rare schaduwen in het gezicht.

 b Ook zonlicht geeft schaduw. De schaduwkant lijkt extra donker 
door het contrast met het felle zonlicht. Kleuren worden feller in 
zonlicht en gedempter in de schaduw. Schaduw kan kil zijn. 

2 a Eigen antwoord.
 b Eigen antwoord.

3  6 Veerle geeft de planten water.
  3 Tine legt spijkers in het gras.
  1 Tine leest een boek in de zon.
  8 Veerle heeft een nat gezicht.
  2 Veerle maait het gras.
  9 Tine is vastgebonden aan de boom.
  5 Tine leest verder.
  4 De grasmaaier doet het niet.
  7 Tine staat op de tuinslang.

19

Taak 18    

1 a Voorbeeldantwoord
In een tekenfilm zie je een getekende wereld. Een gewone film 
speelt zich af in de echte wereld.
Een tekenfilm is vaak meer overdreven dan een gewone film.
Er werken meestal meer mensen aan een tekenfilm dan aan een 
gewone film.

 b Eigen antwoord.

2 b 24 × 60 = 1440

3  Eigen antwoord.
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Taak 19    

1 a Voorbeeldantwoord
Over vampiers in Transsylvanië kan geen documentaire 
worden gemaakt omdat vampiers niet bestaan. Er kan wel een 
documentaire worden gemaakt over mensen die denken dat ze 
vampiers zijn. Zulke mensen bestaan namelijk echt. Over het leven 
van Harry Potter kan ook geen documentaire worden gemaakt. 
Over het leven van Daniel Radcliffe, de acteur die Harry Potter 
speelt, kan dat wel.

 b Eigen antwoord.

2  Voorbeeldantwoord
De documentaire laat zien dat je prima kunt spelen met iemand die 
iets minder kan of in een rolstoel zit. Je kunt bijvoorbeeld nieuwe 
spelletjes verzinnen. 

3 a Voorbeeldantwoord
McDonald’s had dan misschien wat veranderd aan het eten dat ze 
verkopen. Bijvoorbeeld minder vet en suiker erin en minder grote 
porties.
Misschien zouden ze ook zeggen dat Morgan Spurlock te weinig 
sport en dat het daar ook een beetje aan lag. Of ze zouden naar de 
rechter stappen omdat Morgan Spurlock slechte dingen zei over 
McDonald’s.

 b Voorbeeldantwoord
Hij zou misschien heel blij zijn, omdat het fijn is om gezond te zijn. 
Of hij zou besloten hebben om de documentaire niet te laten zien. 
Hij zou ook kunnen besluiten om door te gaan. Want het is een 
interessante uitkomst!

 c Voorbeeldantwoord
McDonald’s zou het mooie reclame vinden! En waarschijnlijk 
verwijzen naar die prachtige documentaire Super Size Me. 
Ze zouden zeggen dat Morgan Spurlock heeft bewezen dat het eten 
van McDonald’s gezond is!

4  Eigen antwoord.
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Taak 20    
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Taak 21    

  Eigen antwoorden.
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