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   Staatsexamen VMBO BB 

2022 
     tijdvak 1 

         dinsdag 10 mei 
        09.00 – 10.30 uur 

 

Duitse taal schrijfvaardigheid 
 

 

College-examen schriftelijk 
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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Duitse taal (ERK A1) 
 
 
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 hebt een weekje gekampeerd op een leuke jongerencamping in de buurt 
van Trier. Toen je daar was, heb je gezien dat er voor het volgende 
zomerseizoen nieuwe hulpkrachten worden gevraagd.  
Er zijn mensen nodig voor de campingwinkel, voor het restaurant en voor 
schoonmaakwerk. Je ziet het wel zitten om in de zomervakantie wat bij te 
verdienen. Het leukst lijkt je het werk in de winkel, maar als het moet, wil je 
alles aanpakken.  
Je stuurt een e-mail waarin je aangeeft dat je interesse hebt. 
 

 
 
Opdracht 
 

1. Begin met een goede aanhef en stel jezelf voor: noem je naam, je 
leeftijd en je woonplaats. 

 
2. Zeg dat je in april een week op de camping was met een paar 

vrienden.  
 
3. Vertel dat je het een leuke camping vindt.   

 
4. Zeg dat je gezien hebt dat ze voor volgend jaar nieuwe 

medewerkers zoeken. 
 

5. Je wilt graag vijf weken in de zomervakantie op de camping werken. 

 
6. Geef aan dat je het liefst in de winkel wilt werken.  
  
7. Vertel dat je ook ander werk wilt doen, bijvoorbeeld schoonmaken. 
 
8. Schrijf dat je drie jaar Duits hebt gehad op school en dat je goed Duits 

spreekt. 

 
9. Vraag of je op de camping kunt overnachten of dat je zelf iets moet 

zoeken. 

 
10. Je hoopt snel iets te horen. Sluit de e-mail goed af.  


