
Je naam ..............................................

Je klas .................................................

De datum ............................................

Je naam ..............................................

Je klas .................................................

De datum ............................................

Vraag  1 Welke drie regels voor het schoonmaken ken jij?

Werk van buiten naar binnen.

Werk van hoog naar laag.

Werk van schoon naar vuil.

Vraag 2 Welke werkdoek gebruik je voor het schoonmaken van een 
bureau?

Geel
Groen
Rood
Blauw

Vraag 3 Zet de volgende woorden op de goede plek in de zin:
vingertasten, groene werkdoek, vuilnisbak, vuilniszak, 
telefoonhoorn, open kast, schone kant, controleren.

Bij het schoonmaken van het interieur begin je altijd met het nakijken 

van de vuilnisbak. Als er nat vuil in de vuilnisbak zit dan doe je er 

een nieuwe vuilniszak in. Dan pak je de groene werkdoek en 

maak je de deur schoon. Eerst haal je de vingertasten van de deur. 

Gebruik bij het schoonmaken van het interieur regelmatig een schone 

kant van je werkdoek. Bij een open kast moet je ook de planken 

schoon maken. Van de telefoon moet je zeker de telefoonhoorn 

schoon maken met een schone kant van je werkdoek. Als allerlaatste 

moet je, je werk altijd controleren.
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Cijfer

1

5 punten per 
goed antwoord

5 punten 

0,5 punt per 
goed antwoord

Het cijfer is de 
totaalscore gedeeld 
door 10
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Vraag 4 Waar moet je beginnen bij het moppen van een stuk gladde vloer?

 In de hoek

 In het midden van de ruimte

 Een mopbreedte van de plint

 Rechts achterin

Vraag 5 Welke materialen gebruik je bij het moppen?

 Mopkar, mop, stofwisdoeken

 Mopkar, mop, reinigingsmiddel

 Mopkar, mop, bezem

 Mopkar, mop, reinigingsmiddel, pers, waarschuwingsbord, stoffer 

en blik.

Vraag 6 Streep de woorden door die er niet bij horen als je gaat stofwissen.

Werkjas, materiaalkar, emmer water, stofwisdoeken, stofwisser, 
waarschuwingsbord, stoffer en blik, rode werkdoek.

Vraag 7 Welke kleur werkdoeken gebruik je bij sanitair reinigen?

Blauw

Rood

Vraag 8 Hoe heet de werkdoek/spons waarmee je zeepresten los maakt bij het 
sanitair reinigen?

Witte handpad

Vraag 9 Noem drie bijvulartikelen?

Handzeep

Papieren handdoekjes

Toiletpapier
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5 punten 

5 punten 

2 punten per 
goed antwoord

4 punten per 
goed antwoord

6 punten 

4 punten per 
goed antwoord
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Vraag 10 Wat moet je als eerste doen als je de toiletpot gaat voorreinigen?

De wc doorspoelen.

Vraag 11 Wat doe je met de toiletborstel na de eerste keer borstelen?

 In de toiletpot laten staan

 Terug zetten in houder

 In een emmer water zetten

 Schoonmaken met doekje

Vraag 12 Wat moet je op de grond leggen als je de toiletpot gaat 
schoonmaken?

 Werkdoekje

 Dweil

 Zeem

 Handdoek

Vraag 13 Bij lage werkzaamheden ga je .........

 Op je hurken zitten

 Op één knie zitten

 Op twee knieën zitten

Vraag 14 Trek een pijl tussen de kleur werkdoek en waarvoor je deze gebruikt. 

De gele doek is als voorbeeld gegeven.
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Blauwe werkdoek

Rode werkdoek

Groene werkdoek

Gele werkdoek

Minder vuile werk bij interieurreiniging

Vuile werk bij interieurreiniging

Minder vuile werk bij sanitairreiniging

Vuile werk bij sanitairreiniging

6 punten 

6 punten 

5 punten 

5 punten 

4 punten per goed antwoord
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