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Vwo Franse taal (ERK B1) 
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 
 
 
 
Tips 
 
 Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.    
 Gebruik minimaal 250 woorden.   
 Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek. 
 Gebruik, indien nodig, een woordenboek.   
 Denk aan de aanhef en een correcte afsluiting. Deze tellen niet mee voor 

het aantal woorden.  
 
Veel succes! 
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Situatie  
Je hebt vwo-examen gedaan en hebt gekozen voor een tussenjaar als  
au pair* in een Franstalig land. Je keuze is gevallen op het bemiddelings-
bureau Au Pair Europe en op het Franstalige deel van Zwitserland. Het 
bureau laat aanstaande au pairs een mail schrijven aan het gastgezin dat 
interesse heeft in de kandidaat. In deze mail ga jij jezelf voorstellen, vertellen 
over relevante ervaring en over hoe jij dit jaar als au pair voor je ziet. De 
familie Dupont woont in een voorstad van Genève en bestaat uit moeder, 
vader en een zoon, Jules, van 7 jaar oud. 
 
*au pair: een jong persoon (m/v) die bij een gezin inwoont (meestal in het 
buitenland) en het gezin helpt bij de opvang van de kinderen en 
huishoudelijke taken. Vaak wordt dit gecombineerd met het leren van de taal 
van het land.  
 
Opdracht (totaal 22 punten) 
1. Zorg voor een passende aanhef. 
 
2. Je noemt je naam en vertelt dat je schrijft op verzoek van Au Pair Europe 

om over jezelf en je motivatie te praten en dat je hieraan met plezier 
gehoor geeft. (3 punten) 

 
3. Je vertelt dat je dit jaar examen hebt gedaan en wat je wilt gaan 

studeren. Leg uit waarom je eerst een jaar naar het buitenland wilt; geef 
hiervoor twee redenen. (4 punten) 

 
4. Je vertelt dat je vorig jaar in de zomervakantie zes weken bij een Frans 

gezin hebt gelogeerd. Jij hebt voor de kinderen gezorgd terwijl de ouders 
gingen werken. (3 punten) 

 
5. Geef aan wat jouw twee sterke punten zijn in de omgang met kinderen 

en dat je hoopt met Jules een goede verstandhouding te hebben.  
(3 punten) 

 
6. Vertel dat je je muziekinstrument (zelf verzinnen welk instrument) mee 

zou willen nemen om te studeren. Je hoopt dat dat geen bezwaar is en 
je vraagt of Jules ook van muziek houdt. (4 punten) 

 
7. Je weet dat je ook wat huishoudelijke taken zult moeten doen. Geef aan 

welke taak je het beste ligt. (2 punten) 
 
8. Vertel wat je zou willen doen wanneer je vrij bent. Noem twee 

activiteiten. (2 punten) 
 
9. Laat blijken dat je zin hebt in het jaar in Zwitserland. (1 punt) 
 
10. Zorg voor een passende afsluiting. 


