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Havo Duitse taal (ERK A2+)
College-examen schrijfvaardigheid
Bijgaande examenopgave bestaat uit:
•

één schrijfopdracht

Aanwijzingen
• Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.
• Gebruik minimaal 200 woorden.
• Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek.
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek.
• Denk aan adressering, datum en aanhef. Deze tellen niet mee voor het
aantal woorden. Denk ook aan een correcte afsluiting.

Beoordeling
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
• inhoud en aantal woorden
• grammatica
• woordenschat
• spelling
• samenhang
Veel succes!
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Situatie
Al jaren schrijf je met een correspondentievriend(in) die je tijdens een
uitwisseling in 2014 in München hebt leren kennen. Nu, in 2019 tijdens een
verhuizing, vind je je eigen dagboek uit deze tijd weer terug. Je leest je
dagboek met al je frustraties, idealen en dromen opnieuw. Uit het dagboek
blijkt dat je dat destijds ook met je correspondentievriend(in) gedeeld hebt. Je
besluit om achter de computer te kruipen en hem/haar weer eens te mailen.
Opdracht
Schrijf hem/haar een informele e-mail, waarin de onderstaande elementen zijn
verwerkt.
Je e-mail bestaat uit 6 alinea’s. Je dient 20 elementen te verwerken. De
nummers tussen haakjes verwijzen naar de elementen.
1.

Zeg dat het alweer een maand geleden is dat hij/zij geschreven
heeft (1). Vraag hoe het met hem/haar gaat sindsdien (2).

2.

Zeg dat je in de vorige brief al had verteld dat je in september op kamers
gaat in Den Bosch (3). Vertel dat je van je moeder je kamer thuis moest
schoonmaken en geef een reden daarvoor (4).

3.

Vertel dat je daarin helemaal geen zin had (5) en dat jullie ruzie gehad
hebben (6). Je hebt toen wel toevallig je dagboek van vier jaar geleden
teruggevonden (7).

4.

Schrijf dat het heel leuk was om dat dagboek weer te lezen (8). Vertel
dat je je nu erg verbaast over je slechte cijfers op school (9). Vertel iets
over twee zaken die je toen bezighielden (10, 11).

5.

Beschrijf twee bijzonderheden over je droombaan, zoals ze in je
dagboek stonden (12, 13). Alleen wist je toen nog niet welke opleiding bij
jou paste (14). Geef aan welke opleiding je nu gaat volgen, want nu weet
je het wel (15). Geef aan welke beroepen je kunt kiezen met die
opleiding en welke ambities je hebt voor de toekomst (16, 17).

6.

Zeg dat je hoopt dat jullie elkaar voor het begin van de studie nog een
keer zien (18). Stel een datum voor om samen in Den Bosch uit te gaan
(19), zodat hij/zij ook ziet waar je de komende jaren woont (20).
Sluit je e-mail correct af.

Controleer het aantal woorden. Bedenk er zelf iets bij, als je minder dan 200
woorden hebt.
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