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Staatsexamen VMBO GL/TL 

2019 
   vak 1                           tijdvak 1 

     woensdag 8 mei 
                                                                                                13.30 – 15.00 uur 

 
                      Engelse  taal schrijfvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Engelse taal (ERK A2+) 
 

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 
 
Je zit in je examenjaar en je wilt graag een tussenjaar nemen en 
vrijwilligerswerk gaan doen in Australië. Op het internet heb je een site 
gevonden van de organisatie GoEco. Zij hebben meerdere projecten op het 
gebied van natuurbescherming waar je als vrijwilliger aan mee kan werken. 
 
Je wilt graag ook meer van het land zien en je hebt ontdekt dat je mee kan 
doen aan verschillende projecten die ieder 12 weken duren, waarna je dan 
door kunt reizen. Je hebt 3 locaties gevonden waar je wel heen wilt: Sydney, 
Melbourne en Brisbane. 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 
 
Schrijf een e-mail naar het bovenstaande adres. Maak hierbij gebruik van de 
situatie omschrijving hierboven! 
  
1. Geef aan waarom je schrijft (vrijwilligerswerk doen in Australië). Vertel 

hoe je aan hun adres bent gekomen. 
 

2. Vertel kort wie je bent (leeftijd, geslacht, woonplaats en nationaliteit). 
Geef aan wat je hobby’s zijn (noem er twee). 

 
3. Geef aan dat je in je laatste jaar van school zit en dat je, als je slaagt, 

graag zou willen werken en reizen in Australië. Vertel dat je beschikbaar 
bent vanaf 1 augustus 2019. 

 
4. Geef aan dat je altijd al geïnteresseerd was in het milieu en dat je 

daarom biologie en scheikunde als keuzevakken voor het examen hebt 
gekozen. 

 
5. Bedenk en vertel waarom natuurbescherming1 zo belangrijk voor je is en 

zeg dat je in Nederland lid bent van het Wereld Natuur fonds. 
 

6. Geef aan dat je graag zesendertig weken voor hen wilt komen werken. 
Zeg waar je graag zou willen werken (noem de drie plaatsen uit de 
situatieomschrijving). 

 
7. Zeg dat je vloeiend Engels kunt spreken en schrijven. Geef aan dat je 

naast Nederlands en Engels ook Duits kunt verstaan en spreken.

                                                           
1
 Conservation = natuurbescherming 

GoEco@goeco.org 
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8. Geef aan dat je al enige ervaring hebt met het werken met dieren. Noem 
twee voorbeelden (bijvoorbeeld: werken in een dierenwinkel). 

 
9. Vraag of GoEco de accommodatie voor je regelt op iedere locatie. Zeg 

dat je bereid bent een kleine bijdrage ervoor te betalen. 
 
10. Zeg dat je uitkijkt naar een snel antwoord en sluit de brief af met een 

correcte formele afsluiting. 
 


