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Staatsexamen VMBO KB 

2022 
   vak 1                           tijdvak 1 

   woensdag 11 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 
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 aan de aanhef en een correcte afsluiting. 
 
 
 
 
 
Veel succes! 
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Situatie 
Je bent al een tijdje bevriend met João uit Brazilië en jullie schrijven elkaar 
regelmatig over dagelijkse dingen. João heeft in zijn vorige e-mail verteld dat 
hij geslaagd is voor zijn rijbewijs en dat hij nu een baan als bezorger heeft bij 
UPS. 
 
Opdracht 
Schrijf een e-mail aan João en verwerk onderstaande punten volledig. Denk 
aan de aanhef en een correcte afsluiting. 
 
1. Bedank João voor zijn laatste e-mail en feliciteer hem met zijn nieuwe 

baan en het behalen van zijn rijbewijs. Vraag ook hoe het met hem gaat. 
 
2. Geef aan dat het met jou redelijk goed gaat, maar dat je het de laatste 

tijd erg druk hebt gehad (noem 2 dingen). Zeg dat je daarnaast vorige 
week ziek bent geweest. 

 
3. Vertel dat je denkt dat het de griep was (noem 3 symptomen, denk aan 

hoofdpijn, koorts, misselijk, enzovoort). Zeg dat je je nu weer beter voelt. 
 
4. Zeg dat je deze week je eerste examens hebt en dat je vanmiddag een 

schrijftoets hebt gehad voor Engels. Geef aan of je denkt dat het goed 
gegaan is.  

 
5. Vertel dat je leuk nieuws hebt voor hem. Zeg dat je twee weken geleden 

een leuke jongen/meisje bent tegengekomen tijdens een sporttoernooi 
(bedenk zelf een sport). 

 
6. Beschrijf hem/haar. Noem 3 uiterlijke kenmerken en 3 over hem/haar als 

persoon (denk aan vrolijk, aardig, behulpzaam, slim, enzovoort). Vertel 
wat je aan het doen was toen je hem/haar voor het eerst zag. 

 
7. Zeg dat hij/zij aanstaande zaterdag bij jou thuis komt en dat je voor 

hem/haar een driegangenmenu gaat koken. Zeg dat je het erg spannend 
vindt en João om zijn mening wilt vragen wat betreft het menu. 

 
8. Beschrijf wat je als voorgerecht gaat maken en wat als hoofdgerecht. 

Noem ten minste vier ingrediënten die je voor het hoofdgerecht gaat 
gebruiken. 

 
9. Geef aan wat je als nagerecht wilt serveren en dat het je favoriete  

nagerecht is. Zeg dat je echt een goede eerste indruk wilt maken op 
hem/haar. 

 
10. Bedenk een vraag die je aan João zou willen stellen. Zeg dat hij het je 

maar in zijn volgende e-mail moet vertellen. Geef aan dat je hoopt snel 
van hem te horen.  


