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Havo Duitse 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 
 
 
 
Tips 
 
 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.   
 Denk aan de aanhef en een correcte afsluiting. Deze tellen niet mee voor 

het aantal woorden.  
 
 
Veel succes! 
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Situatie 
Jaren geleden ben je op een camping in de Sächsische Schweiz een jongen/ 
meisje uit Schmallenberg tegengekomen. Niet alleen mailen jullie elkaar 
sindsdien regelmatig, maar bezoeken jullie elkaar ook minstens één keer per 
jaar. Jullie ouders rijden dan heen en weer en ook zij hebben elkaar goed 
leren kennen en zijn bevriend geraakt. Dit jaar hebben jullie het plan opgevat 
om deze zomer voor het eerst samen en zonder ouders op vakantie te gaan. 
Jullie hebben een busreis naar het eiland Corsica geboekt. Je stuurt een  
e-mail naar je vriend/vriendin. 
 
Schrijf hem/haar een informele e-mail, waarin de onderstaande elementen zijn 
verwerkt. 
Je e-mail bestaat uit 6 alinea’s. Je dient 20 elementen te verwerken. De 
nummers tussen haakjes verwijzen naar de elementen. 
 
1.  Vraag hoe het met hem/haar gaat sinds jouw laatste bezoek in      
  februari (1). Beschrijf kort de sfeer van dat weekend en de 
 weersomstandigheden (2). Zeg dat je vooral schrijft om het over de 
 komende vakantie te hebben (3). Vertel waarom je het spannend vindt 
 om samen op zomervakantie te gaan (4).  
 
2. Vertel dat je zojuist de busreis voor twee personen geboekt hebt (5).   
  Schrijf dat de overtocht met de boot van Italië naar Corsica inbegrepen  
  is (6). Vertel dat je ook een reisverzekering voor jullie beiden geboekt 
 hebt (7). Verzin hier zelf een reden voor (8).  
 
3.  Je hebt gelezen, dat je bagage maar uit één koffer of tas van maximaal 

20 kg mag bestaan (9). Geef je mening daarover (10). Bedenk zelf drie 
voorwerpen of kledingstukken, die je absoluut wil meenemen (11). 
Bedenk zelf nog een vraag of opmerking voor je vriend/vriendin (12).  

 
4.  Vertel dat je op de site van het eiland gekeken hebt en naar uitstapjes 

hebt gezocht (13). Verzin zelf twee dingen die je erg leuk lijken (14, 15). 
 
5.  Zeg dat je verder denkt dat het vooral gaat om de vrijheid (16), omdat 

jullie nu zelf mogen weten wat jullie gaan doen en verzin er zelf een 
reden bij (17).  

 
6.  Vertel dat je moeder nog aanraadde om vooral genoeg zonnebrand  
  mee te nemen en reservebatterijen (18). Bedenk een reden, waarom je 
 moeder dat zei (19). Zeg dat dat het was en vraag of je vriend/vriendin 
 snel wat van zich laat horen (20).  
 
Sluit je e-mail correct af.   
Noteer het aantal woorden rechts bovenin. Bedenk bij minder dan 200 
woorden er zelf iets bij. 
 


