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Staatsexamen VMBO KB 

2020 
   vak 1                           tijdvak 1 

     vrijdag 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 
 
Je bent al een tijdje actief als blogger1 en besluit ook te gaan schrijven voor 
lezers buiten Nederland. Aangezien Nederlands niet echt een wereldtaal is, 
besluit je je blog2 te schrijven in het Engels. Daarnaast is het ook nog een 
goede oefening om beter te worden in de Engelse taal. 
 
In je eerste Engelstalige blog wil je meer over jezelf vertellen. 
 
 
Opdracht 
 
Schrijf een blog en verwerk onderstaande punten in je blog. 
 
1. Groet de lezers en stel jezelf voor (naam, leeftijd, geslacht en 

nationaliteit). 
 
2. Noem twee hobby’s en geef bij elke hobby aan waarom je dat leuk vindt 

en hoeveel tijd je er per dag/week aan besteedt. 
 
3. Vertel dat je hebt besloten om in het Engels te schrijven en leg uit 

waarom (noem twee redenen en gebruik hiervoor de situatie- 
omschrijving). 

 
4. Geef aan in welke plaats je woont en waar dat ligt in Nederland. Geef 

tevens aan wat voor omgeving het is (landelijk/stedelijk). 
 
5. Leg uit waarom je het wel/niet leuk vindt om daar te wonen en noem 

twee redenen. 
 
6. Noem twee dingen die interessant zijn om te bezoeken in jouw 

woonplaats of in de buurt ervan. Leg per bezienswaardigheid uit 
waarom. 

 
7. Geef aan over welk onderwerp je vooral wilt gaan schrijven de komende 

tijd (bijvoorbeeld sport, games, mode, etc.). Vertel waarom je dat 
onderwerp interessant vindt. 

 
 

                                                           
1
 blogger = iemand die een online dagboek bijhoudt voor anderen om te lezen. 

2
 blog = online dagboek 



SK-0071-s-20-1-o 4 / 4  einde ■ 

8. Geef aan dat je ook geïnteresseerd bent in de mening van de lezers. 
Nodig ze uit om te reageren op jouw blogs. 

 
9. Vertel dat je volgende blog zal gaan over het uitgaansleven in jouw 

omgeving. Vraag ook of ze onderwerpen willen opsturen waarover jij zou 
kunnen schrijven. 

 
10. Zeg dat je het echt spannend vond de blog te schrijven en dat je hoopt er 

snel nog meer te kunnen schrijven. Sluit de blog af. 


