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Staatsexamen VMBO BB 

2022 
   vak 1                           tijdvak 1 

   donderdag 19 mei 
                                                                                                09.00 – 10.30 uur 

 
                      Engelse taal schrijfvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Engelse taal (ERK A1) 
 
Examenopdracht 
Deze examenopgave bestaat uit twee schrijfopdrachten.     
 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er o.a. op gelet of je  
 de opdracht volledig hebt uitgewerkt en  
 of de boodschap goed bij de lezer overkomt. 
 
 
 
 
Tips 
 
 Verwerk alle deelopdrachten in de aangegeven volgorde. 
 Sla na elke deelopdracht een regel over. 
 Gebruik, indien nodig, een woordenboek. 
 Denk bij de e-mail en notitie aan de aanhef en een correcte afsluiting. 
 

 
 
 
 
 
Veel succes! 
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Situatie 
           
Je bent al jaren actief betrokken bij jullie buurtvereniging. Je krijgt deze zomer 
de kans om samen met de vereniging 3 dagen naar Cardiff te gaan in Wales 
(Groot-Brittannië). Jullie verblijven daar bij gastgezinnen. De voorzitter heeft 
jullie gevraagd om het gastgezin waar je gaat verblijven een kort mailtje te 
sturen om jezelf voor te stellen.  
 
 
Opdracht 1  
 
Schrijf een e-mail aan de familie Barlow.  
 
1. Stel jezelf voor (naam, leeftijd, geslacht en nationaliteit) en zeg dat je 

mailt om wat meer over jezelf te vertellen. 
 
2. Geef aan dat je blij bent dat je bij hen mag logeren. Zeg dat dit de eerste 

keer is dat je naar het buitenland gaat. 
 
3. Vertel in welke provincie je woont. Benoem iets waar jouw provincie 

bekend om staat (denk bijvoorbeeld aan het landschap, voetbalclub, 
pretpark). 

 
4. Vertel wat je graag doet in je vrije tijd, bijvoorbeeld sport, hobby of 

bijbaan. Geef ook aan hoeveel tijd je daaraan besteedt. 
 
5. Vraag of de familie ook huisdieren heeft. Geef aan of je zelf wel of geen 

huisdieren hebt. 
 
6.  Geef aan dat ze je altijd mogen mailen als ze vragen voor jou hebben en 

vertel dat je enorm uitkijkt naar het verblijf bij de familie. Sluit je e-mail af 
met een passende groet. 
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Situatie 
 
Inmiddels ben je in Cardiff aangekomen en het is nu de tweede dag van je 
reis. Vandaag heb je een druk programma. Wanneer jij weg wilt gaan zijn 
Pete en Kate ook al vertrokken naar het werk. Je wilt ze echter nog wat 
vragen en besluit een briefje voor hen achter te laten. 
 
 
Opdracht 2 
 
Schrijf een kort bericht aan Pete en Kate. Denk ook hier aan de juiste aanhef 
en afsluiting.  
 
1. Zeg dat je dit briefje achterlaat omdat toen je wakker werd zij al 

vertrokken waren naar het werk. Geef aan dat je graag wat wilt vragen.  
 
2. Vertel dat je morgenochtend om 9 uur op het vliegveld moet zijn. Vraag 

of zij jou daarom om 7 uur wakker willen maken. 
 
3. Geef aan dat je vanavond bent uitgenodigd voor een etentje in het 

buurthuis. Geef aan dat je daarom niet met hen mee eet vanavond.    
 
4. Zeg dat je om kwart over elf (volledig uitschrijven) ’s avonds thuis zult 

zijn en geef ook aan dat je de vaatwasser hebt leeggeruimd. Wens ze 
een fijne avond. 

 
  
 
 


