Staatsexamen HAVO

2022
tijdvak 1
woensdag 11 mei
13.30 – 15.30 uur

Russische taal schrijfvaardigheid
College-examen schriftelijk

HF-1007-s-22-1-o

1/3

lees verder ►►►

Havo Russische 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!
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Situatie
Je wilt volgende zomer graag werken als leider in een Russisch kinderkamp.
Je spreekt zelf redelijk goed Russisch. Bovendien heb je een Russische oma,
die jou veel vertelt over de Russische cultuur.
Op internet vind je de site van Stichting Belotsjka (Общество Белочка) in
Nederland. Deze stichting organiseert onder andere internationale
kinderkampen in Nederland en Duitsland. Tijdens deze kampen worden de
kinderen gestimuleerd om Russisch met elkaar te praten. Tegelijkertijd
kunnen de kinderen hun kennis over de Russische cultuur en tradities
vergroten.
Via een kennis hoor je dat de contactpersoon van de stichting Jelena
Mironova heet. Je besluit haar een e-mail te sturen om te informeren naar de
mogelijkheid om als leider te gaan werken in een Russisch kinderkamp.
Opdracht
Schrijf een e-mail naar Jelena Mironova en verwerk daarin het volgende.
1.

Begroet Jelena Mironova op gepaste wijze. Geef aan hoe je aan haar
gegevens komt en wat je weet over Общество Белочка. Vertel iets
over jezelf.

2.

Vertel wat de aanleiding is voor het schrijven van je e-mail. Noem twee
redenen waarom je interesse hebt om te werken als leider, juist in een
Russisch kinderkamp1).

3.

Beschrijf minstens twee activiteiten die jou leuk lijken om te doen met
de kinderen.

4.

Vertel over je ervaringen met werken met kinderen. Beschrijf in enkele
zinnen waar je goed in bent en waar je minder goed in bent.

5.

Informeer naar de mogelijkheden om te werken in het kinderkamp:
wanneer, hoe lang, waar, etc. Geef ook aan welke periode jou het
beste uitkomt.

6.

Vraag hoe je je kan aanmelden als leider en welke papieren je
daarvoor moet invullen. Ook wil je weten of je een vergoeding kan
krijgen voor de reiskosten.

7.

Spreek de hoop uit dat je een bijdrage mag leveren aan een geslaagde
vakantie voor de kinderen tijdens de kampdagen.

8.

Vraag om een spoedige reactie en sluit je e-mail beleefd af.

1)

leider in een kinderkamp = вожатый в детском лагере
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