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Vwo Spaanse 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.   
 
 
 
Veel succes! 
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Las medidas frente al Coronavirus 
Cierre de centros educativos, cancelación de 
eventos multitudinarios, suspensión de vuelos… 
Estas son algunas de las medidas adoptadas para 
evitar la expansión del nuevo coronavirus. A algunas 
personas les pueden parecer desproporcionadas y 
un gran trastorno, pero para otros están totalmente 
justificadas.                                                                            

Bron:https://www.agenciasinc.es/Opinion/Las-medidas-frente-al-coronavirus 
 
 
Situatie  
 
In 2020 heeft de hele wereld te maken gekregen met het Covid-19-virus 
(coronavirus). In veel landen werden maatregelen genomen. Jij hebt daar 
ervaring mee en je wilt jouw mening daarover delen op de genoemde site.  
 
Opdracht 
 
Je schrijft in het Spaans een bijdrage voor de opiniepagina van 
www.agenciasinc.es waarin je de volgende punten verwerkt. 
 
1. Je stelt jezelf voor met naam, leeftijd en land en deelt mee dat je graag 

jouw mening wilt geven over bovengenoemd onderwerp.  
 
2. Vertel hoe jij de coronatijd hebt ervaren.  
 
3. Beschrijf drie maatregelen die in jouw regio genomen werden.   
 
4. Geef jouw beargumenteerde mening over deze maatregelen: vond je ze 

terecht of onterecht toen ze genomen werden en hoe denk je daar nu 
over?  

 
5. Van welke maatregel heb jij zelf het meest last gehad of welke vond jij de 

vervelendste? Leg uit waarom. 
 
6. Beschrijf ook een positieve ervaring ten gevolge van de 

coronamaatregelen. 
 
7. Sluit af met een samenvattende conclusie en een oproep aan lezers om 

ook hun mening te geven. 
 


