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   Staatsexamen VMBO BB 

2021 
     tijdvak 1 

         dinsdag 11 mei 
        09.00 – 10.30 uur 

 

Duitse taal schrijfvaardigheid 
 

 
College-examen schriftelijk 
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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Duitse taal (ERK A1) 
 
Examenopdracht 
Deze examenopgave bestaat uit één schrijfopdracht.     
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er o.a. op gelet of je  
 de opdracht volledig hebt uitgewerkt en  
 of de boodschap goed bij de lezer overkomt. 
 
 
 
 
Tips 
 
 Verwerk alle deelopdrachten in de aangegeven volgorde. 
 Sla na elke deelopdracht een regel over. 
 Gebruik, indien nodig, een woordenboek. 
 Denk aan de aanhef en een correcte afsluiting. 
 
 
 
 
 
Veel succes! 
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Situatie 
 

 
Je bent vrijwilliger bij de scouting. In de zomervakantie willen jullie met de 
scoutinggroep een fietstocht maken in het grensgebied van Nederland en 
Duitsland. Je hebt een leuke overnachtingsplaats gevonden in de buurt van 
Kleve, de Wolfsberg.  
Schrijf een e-mail naar de camping om te vragen of je kunt reserveren.  
 
Opdracht 
 

1. Stel jezelf voor en zeg dat je vrijwilliger bent bij een scoutinggroep 
in jouw woonplaats. 

 
2. Zeg dat je in de zomervakantie met een groep jongeren tussen 

twaalf en veertien jaar een fietstocht gaat maken.  
 
3. Vertel dat het om twintig jongeren en vier begeleiders gaat. 
 
4. Zeg dat je op de website hebt gezien dat je met vier personen 

op een kamer kunt slapen.  
 
5. Vraag of ze op 21 en 22 juli voldoende kamers vrij hebben voor jullie 

groep. 
 
6. Je wilt ook graag ontbijten met de groep op de Wolfsberg. Vraag of dit 

mogelijk is.  
 
7. Je hoopt dat er een plek is waar je ‘s avonds met de hele 

groep bij elkaar kunt zitten. Het liefst buiten, maar bij slecht 
weer ook binnen.  

 
8. Vraag welke bezienswaardigheden er in de buurt zijn. Je wilt graag 

naar een dierentuin.  
 
9. Zeg dat je graag één avond in Kranenburg uit eten wilt gaan met de 

groep. Vraag of er een restaurant is waar dat mogelijk is.  
 
10. Sluit de brief netjes af. Geef aan dat je hoopt op een spoedig antwoord.  


