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Staatsexamen VMBO GL/TL 

2022 
   vak 1                           tijdvak 1 

   donderdag 12 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.    
 Gebruik, indien nodig, een woordenboek. 
 Denk aan de aanhef en een correcte afsluiting.  
 
 
Veel succes! 
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Situatie  
 
Je hebt al een tijdje een penvriend in Amerika (Allan 
Vaughn) en je schrijft elkaar regelmatig. Zijn ouders 
hebben net hun 25-jarig jubileum gevierd. Daarnaast 
heb je het afgelopen jaar het met hem veel gehad 
over de wens om een keer een echte ‘road trip’1 te 
maken in Amerika en je besluit om dat na je 
examens te gaan doen. Je stuurt je penvriend een  
e-mail waarin je voorstelt om samen een ‘road trip’ te 
doen langs de westkust van Amerika. 
 
 
Opdracht 
 
Verwerk onderstaande onderdelen volledig in je e-mail. Denk aan de aanhef 
en een correcte afsluiting. 
 
1. Vraag hoe het met hem gaat en feliciteer hem met het 25-jarig jubileum 

van zijn ouders. 
 
2. Geef aan dat het met jou goed gaat, maar dat je de laatste tijd veel hebt 

geleerd voor de examens. Zeg dat je blij zult zijn wanneer je daar klaar 
mee bent. 

 
3. Vertel dat je van plan bent komende zomer een ‘road trip’ te gaan doen 

van 10 dagen langs de westkust van Amerika. Zeg dat je wilt starten in 
Las Vegas en wilt eindigen in San Francisco. 

 
4. Vertel dat je de afgelopen maanden veel gewerkt hebt, zodat je de reis 

zult kunnen betalen. Geef aan hoeveel avonden per week en wat voor 
werk je gedaan hebt (bedenk zelf het aantal avonden en het soort werk 
dat je hebt gedaan). 

 
5. Geef aan dat je nooit had gedacht dat het examenjaar zo zwaar zou zijn 

en dat je blij zult zijn wanneer je je diploma hebt. 
 
6. Geef aan dat je gisteren de vlucht geboekt hebt voor vrijdag 22 juli naar 

Las Vegas en voor de vlucht terug op woensdag 3 augustus. Zeg dat je 
op die manier een dag extra hebt ingepland om Las Vegas te verkennen 
voordat je start met de rondreis. 

 
7. Vertel dat je een auto hebt gehuurd bij het autoverhuurbedrijf Sixt in Las 

Vegas voor de duur van het verblijf en dat je hem bij een vestiging in San 
Francisco kunt inleveren. 

                                                           
1 road trip = rondreis met een auto, camper of motor. 
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8. Vraag of hij met je mee wil. Geef aan dat je voor de eerste twee nachten 
al een hotelkamer hebt geboekt voor twee personen. Zeg dat het ontbijt 
ook al geregeld is. 

 
9. Geef aan dat je het meeste uitkijkt naar een bezoek aan de Grand 

Canyon2 en Death Valley3. Bedenk voor beide plekken een reden 
waarom. (Zie voor tips de omschrijving in de voetnoten onder aan de 
pagina.) 

 
10. Zeg dat het je echt leuk lijkt dit samen met hem te doen en sluit de e-mail 

af met het verzoek of hij je snel terug schrijft. 
 
 
 
 

                                                           
2 Grand Canyon = wereldberoemde grote natuurlijke kloof. Je kunt er wandelen, klimmen, kanoën, 
genieten van het mooie uitzicht en een adembenemende zonsondergang. 
3 Death Valley = droogste en heetste plek in Amerika. Ook het laagst gelegen gebied in Amerika. De 
hoogste temperatuur op aarde is daar gemeten. 


