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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Franse 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 opa en oma waren vorig weekend 50 jaar getrouwd. De familie heeft een 
dag georganiseerd met allemaal leuke activiteiten in de stad. ’s Avonds 
hebben jullie met elkaar gegeten in een restaurant. Je opa en oma hebben 
zelf ook nog een feestavond georganiseerd. 
 
Opdracht 
Schrijf een e-mail in het Frans aan je vriend Marc in Frankrijk en vertel hierin 
over de dag. Verwerk de volgende punten. 
 
1.     Begin je e-mail met een correcte aanhef. 
        Vraag hoe het met hem gaat en vertel hoe het met jou gaat. 
 
2.     Vertel dat je opa en oma vorig weekend een feest hadden, ze waren 50         
        jaar getrouwd.   
 
3.     Geef aan dat er een dag was georganiseerd in Utrecht en vertel over 
    twee activiteiten die jullie gedaan hebben.   
 
4.     Schrijf over de gerechten in het restaurant. Maak minimaal 2 zinnen.  
 
5.     Vertel dat er na het diner in het restaurant een feestavond was en geef  
        aan of er wel of niet gedanst werd. 
 
6.     Schrijf iets over de muziek die aanwezig was. Een bandje of een dj en 
        schrijf tot hoe laat het feest duurde.                         
                    
7.     Vraag aan Marc of zijn grootouders nog leven. Vraag ook waar ze wonen 
        of gewoond hebben.                          
 
8.     Geef aan dat je deze zomer weer naar de camping komt in Orange. Je 
        bent van 2 tot en met 14 augustus op de camping.       
 
9.     Vraag of hij ook komt naar de camping in Orange of waar hij anders               
        naartoe gaat. 
                                      
10.    Schrijf dat je hoopt dat hij je een antwoord stuurt en sluit je e-mail goed    
         af. 
 
  


