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Staatsexamen VMBO BB 

2021 
   vak 1                           tijdvak 1 

     dinsdag 18 mei 
                                                                                                09.00 – 10.30 uur 

 
                      Engelse taal schrijfvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Engelse taal (ERK A1) 
 
Examenopdracht 
Deze examenopgave bestaat uit twee schrijfopdrachten.   
 
 
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 bij beide opdrachten aan de aanhef en een correcte afsluiting. 
 
 
 
 
 
Veel succes! 
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Situatie 1 
 
Je bent al een tijdje goed bevriend met de Duitse Johan. Jullie hebben elkaar 
leren kennen door een uitwisselingsproject op school. Je hebt de 
onderstaande uitnodiging gekregen: 

        
    
Je gaat graag naar dit feest en besluit een e-mail te sturen. Jouw Duits is niet 
zo goed en daarom stuur je de e-mail in het Engels. Begin je e-mail met  
“Dear Johan,”.  
 
 
Opdracht 1  
 
1. Bedank Johan voor de uitnodiging en zeg dat je graag naar zijn feest 

komt. 
 
2. Vertel dat je met de trein naar Oberhausen gaat en dat je daar een hotel 

hebt geboekt. 
 
3. Geef aan dat je die dag eerst nog naar school moet. Vertel dat je dan 

examen hebt, noem een vak en geef aan of je dit makkelijk of moeilijk 
vindt.  

 
4. Zeg dat jullie na het eten vertrekken. Vraag of Johan wensen heeft voor 

zijn verjaardag. 
 
5. Zeg dat je uitkijkt naar het feest en sluit af met een passende groet.  
 

Invitation 
Let’s Party!  

 
 

18th July //20.30-24.00 //Luthersplatz 199 //Oberhausen 
I hope you will all come to my party! 

Johan 
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Situatie 2 
 
Het feest van Johan was geweldig!  
Je besluit hem een e-mail te sturen om hem te bedanken! 
Begin de e-mail met “Dear Johan,”. 
 
 
Opdracht 2 
 
1. Vraag hoe het met hem gaat en vertel dat met jou alles goed gaat.  
 
2. Vertel dat je geslaagd bent voor het examen en vertel wat je volgend 

schooljaar gaat doen (opleiding of werk). 
 
3. Zeg dat je het feest geweldig vond en dat het eten heerlijk was! 
 
4. Vertel wanneer jij jarig bent en nodig hem uit om dan ook te komen.  
 
5.      Zeg dat je de komende weken veel moet werken, maar dat je snel weer 

een berichtje zult sturen. 
 Sluit af met een passende groet. 
 
 


