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Havo Franse taal (ERK A2+)
College-examen schrijfvaardigheid
Examenopdracht
Deze examenopgave bestaat uit één schrijfopdracht.

Beoordeling
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
 inhoud en aantal woorden
 grammatica
 woordenschat
 spelling
 samenhang

Gebruik minimaal 200 woorden.
Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek.

Tips




Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.
Gebruik, indien nodig, een woordenboek.
Denk aan de aanhef en een correcte afsluiting. Deze tellen niet mee voor
het aantal woorden.

Veel succes!

HF-1003-s-22-1-o

2/3

lees verder ►►►

Situatie
Je doet dit jaar eindexamen. In klas 4 van het voortgezet onderwijs heb je
meegedaan aan een uitwisseling met een Franstalige school in Brussel.
Je bent daardoor bevriend geraakt met een leerling van deze school.
Je schrijft hem/haar (naam zelf verzinnen) een e-mail om te vragen hoe het
gaat en een afspraak te maken voor een gezamenlijke vakantie.

Opdracht (totaal 20 punten)
1.

Zorg voor een passend begin.

2.

Informeer hoe het met je vriend(in) en zijn/haar familie gaat.
Verontschuldig je dat je lang niets hebt laten horen omdat je druk was
met je eindexamen. Je wacht nu met spanning op de uitslag. (4 pt)

3.

Vertel dat je ouders deze zomer een vakantiewoning hebben gehuurd in
de Belgische Ardennen in de buurt van Malmédy, namelijk van 9 tot 23
juli, en dat je afgesproken hebt om mee te gaan. Misschien zou je
vriend(in) het leuk vinden om een aantal dagen te komen logeren in
België? (4 pt)

4.

Vertel dat je al eerder in de Ardennen bent geweest en dat er van alles
te doen is in de omgeving van het vakantiehuisje. Noem daarbij 2
activiteiten die je aanspreken (bijv. wandelen, fietsen, kanovaren of iets
anders) en vertel waarom. (4 pt)

5.

Geef aan dat je het in ieder geval leuk zou vinden om elkaar weer eens
te zien. Mocht het deze vakantie niet lukken, dan sta je open voor
andere voorstellen. (2 pt)

6.

Vertel dat je geen tussenjaar wilt doen na de zomervakantie, zoals jullie
eerder besproken hebben, maar dat je toch direct verder wilt gaan
studeren. Vertel welke studie je wilt gaan doen en waarom. (4 pt)

7.

Informeer of je vriend(in) al besloten heeft wat hij/zij wil gaan doen na het
eindexamen en doe de groeten aan zijn/haar familie. (2 pt)

8.

Zorg voor een passende afsluiting.
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