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                                                           Staatsexamen VWO   

2022 
tijdvak 1 

dinsdag 10 mei  
13.30 – 15.30 uur 

 
Russische taal schrijfvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
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Vwo 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 hebt op een Russische weekendschool gezeten en meegedaan aan een 
van de projecten die de school jaarlijks organiseert. 
Je kon kiezen uit een project over kunst, muziek, theater en film.  
Voor de blog van je Russischtalige vriendengroep in Nederland schrijf je over 
het project waaraan je hebt deelgenomen en de ervaringen die je daarbij hebt 
opgedaan.   
 
Opdracht 
 
Schrijf een verslag voor jullie gemeenschappelijke blog en verwerk hierin de 
volgende elementen. 
 
1. Verzin een pakkende titel en begroet de lezers. 
 
2. Kies op de volgende pagina een afbeelding van het project waaraan je 

hebt deelgenomen en schrijf wat het doel ervan was. 
 
3. Geef twee redenen waarom je juist voor dit project gekozen hebt en 

verwijs daarbij naar een ervaring uit het verleden. 
 
4. Vertel in enkele zinnen meer over het project, bijvoorbeeld de duur, de 

plaats en het aantal deelnemers. 
 
5. Beschrijf de samenstelling van je groep, vertel hoe de samenwerking 

verliep en wat jouw rol was in de groep.  
 
6. Noem twee dingen die je geleerd hebt tijdens het project en vertel 

waarom je die belangrijk vindt. 
 
7. Beschrijf zowel een positieve als een negatieve ervaring en leg uit 

waardoor dat kwam. 
 
8. Vertel hoe het project is afgesloten en wat jouw bijdrage daarin was. 
 
9.   Schrijf een afsluitende alinea en geef daarin je mening over een 

eventuele herhaling van het project.  
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кинопроект 
 

 

арт-проект 
 

 
музыкальный проект 
 

 

театр альный проект  
 

  
 


