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Havo Spaanse 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.   

 
 

Beoordeling 
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 

• inhoud en aantal woorden 
• grammatica 
• woordenschat 
• spelling 
• samenhang 

 
 
Veel succes! 
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Situatie  
 
          

 

Niños y jóvenes no practican suficiente deporte  

 
Sólo un 43% de los escolares entre 6 y 18 años realiza cinco o más horas de 
actividad físico-deportiva a la semana, según el estudio "Hábitos deportivos 
de la población escolar en España”. 
El estudio confirma que un 35% realiza menos de dos horas semanales de 
ejercicio, cifra inferior a la recomendada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). La OMS señala que el logro de beneficios para la salud en el 
grupo de escolares requiere una práctica de al menos 60 minutos diarios de 
actividad de moderada a vigorosa intensidad.  

                                                                                           
 
Opdracht 
 
Op deze website word je uitgenodigd om een bijdrage te posten over het 
onderwerp van dit artikel. Schrijf deze bijdrage aan de hand van onderstaande 
punten. 
 
1. Stel jezelf kort voor. 
 
2. Vertel in hoeverre je geïnteresseerd bent in sport. 
 
3. Vertel wat jij aan sport en beweging doet. Licht toe. 
 
4. Heb je vroeger meer of minder gesport? Licht toe. 
 
5. Zou je graag meer of minder willen bewegen? Licht toe. 
 
6. Met welke andere bezigheden moet sport concurreren? 
 
7. Hoe zou de jeugd volgens jou kunnen worden gestimuleerd om meer te 

sporten? 
 
8. Sluit af met een oproep aan anderen om ook een bijdrage te posten. 
 
 
 


