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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

Tips






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 de aanhef, de datum en een correcte afsluiting. Deze tellen niet
mee voor het aantal woorden.

Veel succes!
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Situatie
Je docent Frans heeft contact gelegd met een docent van le lycée Gambetta
in Tourcoing, een middelbare school in Noord-Frankrijk.
Op deze school kun je Nederlands als moderne vreemde taal kiezen. De
leerlingen zijn momenteel met een project over de Nederlandse cultuur bezig.
Om aan je schrijfvaardigheid te werken, krijg je de opdracht om een Franse
brief te schrijven aan een leerling die Nederlandse les volgt. De docent
Nederlands zal die brieven voorlezen en iedere Franse leerling een brief
geven van een leerling die bij hem of haar past.
De Franse leerlingen zullen je in het Nederlands een persoonlijk antwoord
terugschrijven, zodat zij hun Nederlandse schrijfvaardigheid kunnen oefenen.
In het kader van de privacy geef je alleen je voornaam. Je begint je brief met
“Beste Franse leerling” en na de afsluiting schrijf je slechts je voornaam, geen
(e-mail)adres of telefoonnummer.
Opdracht (totaal 20 punten)
1.

Zorg voor een passend begin.

2.

Stel jezelf voor. Noem je voornaam, leeftijd, geslacht, nationaliteit en
woonplaats. Vertel welke dingen je graag in je vrije tijd doet. Noem één
hobby en twee activiteiten. Gebruik voor deze alinea minimaal 40
woorden. (4 punten)

3.

Schrijf dat je dit jaar eindexamen doet en dat jullie binnenkort een toets
schrijfvaardigheid hebben. Leg uit wat voor soort opdracht het is.
Daarom zou je graag willen dat hij/zij je fouten verbetert. (4 punten)

4.

Vertel welk profiel je doet en welke vakken je hebt. Schrijf waar je goed
en waar je slecht in bent. Leg uit waarom je een bepaald vak interessant
vindt (kies zelf een favoriet vak). (4 punten)

5.

Vraag hoe oud de Franse leerling is en in welke klas hij/zij zit. Je zou het
ook leuk vinden als de leerling meer over zichzelf vertelt. (2 punten)

6.

Vraag hoe het niveau van hun Nederlands is. Spreken ze ook
Nederlands in de klas? Vertel iets over het niveau van jouw Franse
spreekvaardigheid. (3 punten)

7.

Je hoopt dat deze Franse brief begrijpelijk is. Wens de leerling veel
succes met het schrijven van de Nederlandse brief en bied aan de fouten
in de Nederlandse brief te verbeteren. (3 punten)

8.

Zorg voor een passende afsluiting.
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