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Staatsexamen VMBO BB 

2019 
   vak 1                           tijdvak 1 

     woensdag 8 mei 
                                                                                                09.00 – 10.30 uur 

 
                      Engelse  taal schrijfvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Engelse taal (ERK A1) 
 

Bijgaande examenopgave bestaat uit: 
 

• twee schrijfopdrachten     
 
 
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          
   
Je bent met school op excursie in Parijs. Je verblijft daar in een gastgezin. 
Samen met je klasgenoten heb je afgesproken om nog één keer te gaan 
kijken bij de Eiffeltoren. Omdat je het gastgezin niet op het werk wilt storen, 
besluit je een briefje achter te laten. Jouw Frans is niet erg goed, dus daarom 
schrijf je het in het Engels.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Opdracht 1  
 
Verwerk de onderstaande punten in een briefje aan jouw gastouders en 
gebruik daarvoor de situatie hierboven. 
 
1. Begin je briefje met een groet aan je gastouders (Jean en Marie). Vertel 

dat je samen met je klasgenoten naar de Eiffeltoren gaat. 
 
2. Zeg dat jullie daarna gaan eten bij een Italiaans restaurant (Italian) en 

dat je hoopt dat ze dat geen probleem vinden. 
 
3. Vertel dat de postbode vanmorgen een pakketje heeft bezorgd en dat je 

deze onder de trap hebt gelegd.  
 
4. Zeg dat je voor elf uur ‘s avonds thuis zult zijn en dat ze je kunnen bellen 

op je mobiel. 
 
5. Wens ze een prettige avond en sluit af met een informele groet en je 

naam.  
 



SB-0071-s-19-1-o 4 / 4  einde ■ 

 

Situatie 
 
Je hebt zojuist een foto gemaakt van de Eiffeltoren en besluit deze te plaatsen 
op Instagram. Vertel hierbij over de verschillende dingen die je hebt gedaan of 
wilt gaan doen. Denk hierbij aan verschillende toeristische attracties zoals de 
Sacre Coeur, Mona Lisa, Arc de Triomphe, Notre Dame etc. 
Werk de onderstaande opdrachten uit in een kort verslag. 
 

  
 
 
Opdracht 2 
 
1. Vertel dat je deze week in Parijs bent met school.  
 
2. Zeg dat vandaag geweldig was. Benoem twee toeristische attracties (zie 

de situatie omschrijving). 
 
3. Vertel dat jullie vanavond uit eten gaan en dat je misschien wel slakken 

gaat eten! 
 
4. Zeg dat jullie morgen naar Disneyland Parijs gaan en daarna weer naar 

huis. 
 
5. Zeg dat je morgen meer foto’s zult plaatsen en dat je hoopt dat mensen 

een reactie (comment) zullen achterlaten! 
 
 


