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Staatsexamen VMBO KB 

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. 

 
 
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 
 
My trip through Europe 
 
 
 
 
 
 
 
Je hebt al een aantal jaren de wens gehad om een reis door Europa te 
maken. Je bent net met de trein aangekomen in Berlijn en op het station 
besluit je al een begin te maken met je blog. Om het thuisfront op de hoogte te 
houden besluit je een blog (= online dagboek) bij te houden. Daarnaast hoop 
je natuurlijk dat je blog ook gevolgd wordt door veel meer mensen. Daarom 
besluit je in het Engels te schrijven. 
 
Opdracht 
 
Schrijf een blog over je reis. Verwerk onderstaande opdrachten volledig in je 
blog. Open je blog met “Dear Reader,”. 
 
1. Vertel kort wie je bent (naam, leeftijd, geslacht en nationaliteit) en 

waarover je een blog gaat bijhouden. 
 
2. Vertel kort wat je hobby’s zijn (noem er twee) en geef aan dat je al jaren 

de wens hebt gehad een half jaar met een rugzak door Europa te reizen. 
 
3. Geef aan dat dit de eerste keer is dat je een blog schrijft en dat je hoopt 

dat het een reisgids kan zijn voor mensen die ook door Europa willen 
reizen. 

 
4. Zeg dat je vanochtend om tien uur met de trein bent vertrokken uit 

Zwolle. Zeg dat het nu half vijf is en dat je net aangekomen bent in 
Berlijn. 

 
5. Vertel dat de reis van zes en een half uur probleemloos is verlopen en 

dat je een aantal studenten hebt ontmoet in de trein. 
 
6. Zeg dat zij je een kamer hebben aangeboden in de buurt van Alexander 

Platz en dat ze je uitgenodigd hebben voor een feest in Pankow. 
 
7. Vertel dat je nog nooit in Berlijn bent geweest en dat je morgen van plan 

bent de stad te bekijken. 
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8. Zeg dat je echt Checkpoint Charlie1 wilt zien en dat je een … (bedenk 
een souvenir/cadeautje) wilt kopen voor … (bedenk zelf voor wie) in het 
beroemde KDW2. 

 
9. Noem welke Europese stad je na Berlijn wilt bezoeken en geef twee 

redenen waarom. 
 
10. Geef aan dat je morgen weer zult schrijven en dat je hoopt dat ze 

genoten hebben van je blog. 
 

                                                           
1
 Checkpoint Charlie = voormalig Amerikaanse controlepost aan de Berlijnse muur.  

2
 KDW = Kaufhaus des Westens, een enorm warenhuis in West-Berlijn. 


