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Staatsexamen VMBO GL/TL 

2021 
   vak 1                           tijdvak 1 

     dinsdag 18 mei 
                                                                                                09.00 – 10.30 uur 

 
                      Engelse taal schrijfvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Engelse taal (ERK A2+) 
 
Examenopdracht 
Deze examenopgave bestaat uit één schrijfopdracht. 
 
Beoordeling 
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 
 inhoud  
 grammatica 
 woordenschat 
 spelling 
 samenhang 
 
 
 
Tips 
 
 Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.    
 Zorg ervoor dat alle opdrachten en deelopdrachten volledig en correct 

uitgewerkt worden. 
 Gebruik, indien nodig, een woordenboek. 
 Denk aan de aanhef en een correcte afsluiting. 
 
Veel succes! 
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Situatie 
 
Je hebt te horen gekregen dat je volgend jaar 6 maanden in Oostenrijk gaat 
werken bij een Engels bedrijf. Aan de ene kant werd je hier blij van, maar je 
bent wel een beetje onzeker over je eigen Engels. Je besluit om je Engels te 
gaan verbeteren. Tijdens het zoeken op het internet kom je op de site 
www.InternationalPenPal.co.uk terecht. Op deze site hebben mensen zich 
aangemeld om hun Engels te oefenen door te schrijven met andere ‘non-
native speakers’ (iemand die Engels niet als moedertaal heeft).  
Je besluit te reageren op één van de twee contactadvertenties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdracht 
 
Schrijf een e-mail naar één van de bovenstaande mensen. Lees de gegeven 
informatie goed en werk de onderstaande opdrachten volledig uit in je e-mail. 
 
1. Stel jezelf voor (naam, leeftijd, geslacht en nationaliteit) en vertel waar je 

zijn/haar contactadvertentie hebt gevonden.

Adriano Cintura 

 

Nationality: Italian 

Hobbies: Cooking, 
photography, 
meeting with 
friends, playing 
football 

Profession: Student 

Music / Artist: Old school rock / 
ACDC, Queen, 
Iron Maiden  

Dreamholiday: Hiking in   
Scotland 

Liliana Bouleau 

 

Nationality: French 

Hobbies: Reading, Netflix 
series, 
shopping, 
playing the 
guitar 

Profession: Student  

Music / Artist: Rap and pop / 
Stromae, 
Eurovision 

Dreamjob: Working in a 
clothing store  
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2. Geef aan dat je nog nooit van de site gehoord had. Geef een reden aan 
waarom juist zijn/haar advertentie je aanspreekt (gebruik hiervoor de 
informatie uit de advertentie). 

 
3. Vertel wat je hobby’s zijn (noem er ten minste 2). Geef meer informatie 

over één van je hobby’s en vertel hoe lang je het al als hobby hebt, hoe 
vaak per week je er mee bezig bent en waarom je het zo leuk vindt. 

 
4. Geef aan wat je eigen muzieksmaak is. Stel ook een vraag over iets wat 

niet in de advertentie staat (bijvoorbeeld: huisdieren, de droombaan bij 
Adriano of de droomvakantie bij Liliana, maar je mag ook zelf iets 
bedenken). 

 
5. Geef aan dat je dit jaar examen doet en in welke vakken. Vertel welk 

examen je erg moeilijk vindt. 
 

6. Zeg welke vervolgopleiding je nu wilt gaan doen en geef minimaal twee 
redenen waarom deze opleiding je aanspreekt. 

 
7. Vraag welke opleiding de ander op dit moment doet en vraag hoe lang 

hij/zij nog moet studeren om de opleiding af te ronden. 
 
8. Vertel waarom je je Engels zou willen verbeteren en geef aan waar je 

dan volgend jaar gaat werken (gebruik hiervoor de situatieomschrijving). 
Vertel ook wat voor werk je daar gaat doen (mag je zelf bedenken). 

 
9. Noem twee zaken waar je tegenop ziet (bijvoorbeeld heimwee, vrienden 

maken, de Oostenrijkse keuken, enzovoort) met betrekking tot werken in 
het buitenland en noem iets waar je erg naar uitkijkt. 

 
10. Geef aan dat je hoopt snel van hem/haar te horen en sluit af. 
 


