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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, 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 en interpunctie
• samenhang

Veel succes!
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Situatie
Een tijd geleden ben je op een camping een Duits meisje / een Duitse jongen
tegengekomen. Het klikte meteen en jullie mailen elkaar regelmatig. Vorige
week was je vader jarig. Hij werd vijftig en jullie hebben dat uitbundig gevierd
met een surpriseparty. Ook deze Duitse vriend(in) was uitgenodigd, maar was
helaas wegens ziekte verhinderd. Vandaag wil je hem/haar verslag uitbrengen
van het verjaardagsfeest.
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.

Begin je tekst met een begroeting en schrijf dat het met hem/haar
hopelijk beter gaat (1). Schrijf dat het heel jammer was, dat hij/zij er niet
bij was (2), maar dat je hem/haar uitgebreid wilt vertellen over het feest
(3).

2.

Verzin zelf hoe de avond georganiseerd moest worden. Bedenk
minstens drie zaken, waarvoor een goede voorbereiding nodig is en geef
aan hoe dat opgelost werd (4, 5, 6).

3.

Verzin zelf een smoes waarmee je moeder je vader van huis gelokt heeft
(7). In de tussentijd heb jij met de anderen alles geregeld (8). Toen je
ouders om 16.00 uur thuiskwamen, stonden alle gasten al in de
woonkamer (9).

4.

Schrijf dat je vader heel erg verrast was (10), doordat jullie het absoluut
geheim hebben weten te houden (11). De grootste verrassing was de
aanwezigheid van ….. Verzin zelf iemand, die je vader helemaal niet
verwacht had en waarom niet (11, 12).

5.

Schrijf dat het, nadat je vader iedereen begroet had en alle cadeaus had
uitgepakt (13), een groot feest geworden is (14). Iedereen had lol en er
werd gezongen en gedanst (15). Om ongeveer 01.00 uur gingen de
laatste gasten naar huis en moesten jullie alleen nog opruimen (16). Dat
was geen leuk karweitje (17).

6.

Schrijf dat je nu een paar foto’s meestuurt (18). Je wilt je Duitse
vriend(in) snel ontmoeten (19) en geeft aan hoe je dat wilt realiseren
(20).
Sluit je e-mail correct af. Controleer en noteer het aantal woorden
rechtsboven. Bedenk er zelf eventueel nog iets bij om aan 200 woorden
te komen.

HF-1004-s-20-1-o

3/3

einde ■

