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Staatsexamen VMBO KB 

2021 
   vak 1                           tijdvak 1 

   woensdag 12 mei 
                                                                                                13.30 – 15.00 uur 

 
                      Engelse taal schrijfvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Engelse taal (ERK A2) 
 
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, de notitie en de e-mail, aan de aanhef en een correcte 

afsluiting. 
 
 
 
 
 
Veel succes!
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Situatie 1 
 
Jullie hebben al een aantal maanden een student in huis uit Argentinië. Pete 
is al bijna een volwaardig lid van de familie en levert ook zijn aandeel in de 
huishouding. Vandaag is hij vrij en je wilt hem vragen of hij wat huishoudelijke 
taken wil doen. Je besluit voor hem een briefje achter te laten. 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 1 
 
Schrijf een notitie aan Pete. Zorg ervoor dat je alle opdrachten volledig 
verwerkt. 
 
1. Begin met een passende aanhef. Zeg dat je vroeg weg moest en vraag 

of Pete goed geslapen heeft. 
 
2. Vraag of hij een aantal dingen wil doen in het huishouden, omdat je er 

zelf vandaag niet aan toekomt. Geef aan dat je pas laat thuis zult zijn. 
 
3. Vraag of hij de tafel wil afruimen en de vaatwasser wil inruimen en 

aanzetten. Zeg dat de woonkamer ook nog gestofzuigd moet worden. 
 
4. Vraag of hij de was wil doen. Zeg dat je alles al in de wasmachine hebt 

gedaan en dat hij hem alleen maar aan hoeft te zetten. Vraag of hij het 
daarna in de wasdroger wil doen.  

 
5. Zeg dat er nog wat restjes van het avondeten in de koelkast liggen die hij 

kan opwarmen in de magnetron. Geef aan dat je rond half elf (voluit 
schrijven!) thuis zal zijn.
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Situatie 2 
 
Pete is alweer een paar maanden terug in Argentinië en je besluit hem een 
mailtje te sturen om te vragen hoe het met hem gaat. Je denkt erover om 
deze zomer op bezoek te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 2 
 
Schrijf een e-mail aan Pete. Zorg ervoor dat je alle opdrachten volledig 
verwerkt. 
  
1. Begin met een passende aanhef en vraag hoe het met hem gaat.  

Zeg dat bij jullie alles goed is, maar dat je wel veel hebt gestudeerd de 
laatste tijd. 

 
2. Zeg dat je in mei examens moet doen. Geef aan in welke vakken. 

Zeg dat Engels een verplicht vak is. 
 
3. Geef aan bij welk vak je de meeste problemen verwacht. 

Zeg welke je leuk vindt en noem een reden waarom. 
 
4. Vertel welke vervolgopleiding je wilt gaan doen en vraag hoe het met zijn 

opleiding gaat. Vraag of hij al bijna klaar is nu. 
  
5. Vertel dat je erover nadenkt om naar Argentinië te gaan en hem dan wilt 

opzoeken. Zeg dat je eerst nog mondelinge examens hebt eind juni of 
begin juli. 

 
6. Zeg dat je hoopt hem deze zomer weer te zien en dat je uitkijkt naar een 

snel antwoord. Sluit de e-mail op gepaste wijze af. 
 
 


