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   Staatsexamen VMBO BB 

2019 
     tijdvak 1 

         dinsdag 7 mei 
        13.30 – 15.00 uur 

 

Duitse taal schrijfvaardigheid 
 
 
College-examen schriftelijk 
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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Duitse taal (ERK A1) 
 
Bijgaande examenopgave bestaat uit: 
 

• één schrijfopdracht     
 
 
Aanwijzingen 

• Verwerk alle deelopdrachten in de aangegeven volgorde. 
• Sla na elke deelopdracht een regel over. 
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek. 
• Denk aan adressering, datum, aanhef en een correcte afsluiting. 

 
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt erop gelet of je de opdracht volledig hebt uitgewerkt 
en of de boodschap goed overkomt. 
 
 
 
Veel succes! 
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Situatie 
 
Op 15 en 16 juni 2018 ben jij in Landgraaf (een klein stadje in Zuid-
Limburg) geweest om het muziekfestival ‘Pinkpop’ te bezoeken. Je hebt 
daar de in Duitsland wonende Jūrgen/Sabine ontmoet en het klikte prima 
tussen jullie. 
Je stuurt hem/haar daarom een mailtje en omdat hij/zij geen Nederlands 
spreekt, schrijf jij in het Duits. 

 

 
 

 

 
 

Opdracht 
 
Schrijf het mailtje aan Jūrgen of Sabine in het Duits. In jouw mailtje moeten 
de elementen, in de volgorde zoals aangegeven, worden verwerkt. Sla geen 
elementen over, want dat leidt tot puntenaftrek. Je krijgt 10 opdrachten te 
verwerken in de volgorde zoals hieronder aangegeven. Nummer jouw 
uitwerkingen daarom van 1 tot en met 10. Je begint dus bij nummer 1 en 
werkt zo verder naar nummer 10. 

 
Geef in jouw uitwerking elke opdracht een nummer en schrijf dat in de 
kantlijn. 

 
Sla tussen elke opdracht steeds twee regels over. 
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1. Begroet jouw vriend/vriendin en vraag of hij/zij ook vaak 
terugdenkt aan dat gezellige Pinkpop weekend. 

 
2. Maak duidelijk dat je erg genoten hebt van de vele muzikale 

optredens. 
 
3. Vraag aan hem/haar welk optreden hij/zij het beste vond. 

 
4. Informeer of dergelijke grote optredens ook in Duitsland 

plaatsvinden. 
 

5. Is het eventueel een idee om samen een dergelijk evenement in 
Duitsland te bezoeken? 

 
6. Je wilt weten of hij/zij een sport beoefent en zo ja, welke sport is dat 

dan? 
 
7. Geef aan dat jij graag voetbalt en zwemt. 

 
8. Je vertelt dat je in een eindexamenklas zit en benoem 6  

vakken uit jouw vakkenpakket. 

 
9. Vertel dat je op zaterdag in een bakkerswinkel helpt en vraag of 

hij/zij ook een bijbaantje heeft. 

 
10. Zeg dat je het fijn vindt wanneer je vriend/vriendin snel reageert op    
         jouw mailtje. 


