Staatsexamen HAVO

2019
tijdvak 1

dinsdag 14 mei
09.00 – 11.00 uur

Franse taal schrijfvaardigheid

College-examen schriftelijk
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Havo Franse taal (ERK A2+)
College-examen schrijfvaardigheid
Bijgaande examenopgave bestaat uit:
•

één schrijfopdracht

Aanwijzingen
• Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.
• Gebruik minimaal 200 woorden.
• Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek.
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek.
• Denk aan adressering, datum en aanhef. Deze tellen niet mee voor het
aantal woorden. Denk ook aan een correcte afsluiting.

Beoordeling
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
• inhoud en aantal woorden
• grammatica
• woordenschat
• spelling
• samenhang
Veel succes!
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Situatie
Sinds de tweede klas van de middelbare school ben je door een schrijfproject
bij het vak Frans in contact gekomen met Jean-Marc. Jullie zijn elkaar al die
jaren niet uit het oog verloren en hebben nog altijd contact via sociale media.
Vorig jaar is hij met zijn ouders en zus uit Lille verhuisd naar Parijs.
Jij bent van plan om aanstaande zomer na het eindexamen met een groep
vrienden in Zuid-Europa rond te reizen. Jullie willen daarbij ook Parijs
bezoeken.
Je schrijft hem een e-mail om vragen te stellen over Parijs.

Opdracht (totaal 20 punten)
1.

Zorg voor een passend begin volgens de schrijfconventies.

2.

Vraag hoe het met hem gaat en schrijf hoe het met jou gaat. (2 punten)

3.

Vertel dat je nog met plezier denkt aan het logeren bij hem een paar jaar
geleden en schrijf wat je van de stad Lille vond. (4 punten)

4.

Wat vindt hij ervan om in Parijs te wonen? Mist hij Lille, zijn oude school
en zijn vrienden? (4 punten)

5.

Informeer hoe het met zijn studie gaat en schrijf wat jouw (reis)plannen
zijn na je eindexamen. Je bent van plan om met een groep vrienden door
Zuid-Europa te reizen en Parijs te bezoeken. (2 punten)

6.

Vraag wat hij je vrienden en jou aanraadt om te gaan doen in Parijs.
Informeer ook of hij een geschikte camping in de buurt van Parijs kent,
het liefst met openbaar vervoer te bereiken vanuit de stad en niet al te
duur. (4 punten)

7.

Nodig hem uit voor een weekend in Nederland en vraag welke maand
hem zou uitkomen. Schrijf wat jullie in Nederland zouden kunnen doen of
bezichtigen. (Zelf verzinnen, gebruik voor deze alinea minimaal 30
woorden.) (4 punten)

8.

Zorg voor een passende afsluiting.
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