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Staatsexamen VMBO KB/GL/TL 

2019 
      tijdvak 1 

dinsdag 7 mei  
09.00 – 10.30 uur 

 
         Turkse taal schrijfvaardigheid 

 
College-examen schriftelijk  
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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Turkse taal (ERK A2) 
 
Bijgaande examenopgave bestaat uit: 
 

• één schrijfopdracht     
 
 
Aanwijzingen 

• Verwerk alle deelopdrachten in de aangegeven volgorde. 
• Sla na elke deelopdracht een regel over. 
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek. 
• Denk aan adressering, datum, aanhef en een correcte afsluiting. 

 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt erop gelet of je de opdracht volledig hebt uitgewerkt 
en of de boodschap goed overkomt. 
 
 
 
Veel succes! 
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Situatie 
 
Dit jaar wordt de schoolreis door jouw schoolmentor georganiseerd. Jullie 
gaan naar de Ardennen om daar te kamperen. Je speelt daarin een 
belangrijke rol, want je zit ook in de organisatiecommissie. Je krijgt de 
opdracht om het vervoer te regelen, omdat jouw oom bij een busmaatschappij 
werkt. Met jouw mentor onderhoud je contact per e-mail, omdat hij maar 3 
dagen per week op school aanwezig is. In het laatste mailtje dat je vandaag 
ontving, noemde hij als datum voor de schoolreis 11 juni. Op deze datum is de 
huurprijs van de bussen erg hoog en jullie hebben een beperkt budget. Je wilt 
dat de schoolreis gehouden wordt op 13 juni, omdat de prijs dan veel lager zal 
zijn. 
 
Opdracht 
 
Schrijf je mentor een mailtje in het Turks en verwerk onderstaande punten. 
 
1. Verwijs naar zijn mailtje en deel mee dat de door hem voorgestelde 

datum niet handig is.  
 

2. Leg uit waarom het niet de beste datum is. 
 

3. Noem een alternatieve datum die volgens jouw oom veel goedkoper zal 
zijn.  
 

4. Vertel dat je graag binnen 3 dagen een antwoord over bovenstaande wilt 
hebben. 
 

5. Vraag of hij al een idee heeft hoeveel leerlingen er zullen deelnemen. 
 

6. Vraag ook of de leerlingen hun vrienden mee mogen nemen. 
 

7. Geef aan dat je hem graag verder wilt helpen met het organiseren van 
andere onderdelen.  
 

8. Geef daar wat tips voor (bijvoorbeeld dat je het onderdeel ‘kano’ of het 
onderdeel ´boswandeling’ kunt regelen).  
 

9. Vertel wat je van deze schoolreis verwacht. 
 

10.  Geef aan dat je rekent op een snelle reactie en sluit dit passend af. 
 

 


