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Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Spaanse 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 hebt deze week een boottochtje 
gemaakt met klasgenoten. Tijdens het 
boottochtje is je mobiele telefoon in het 
water gevallen en je hebt hem niet meer 
teruggevonden. Je bent nu een aantal 
telefoonnummers van vrienden 
kwijtgeraakt, want je hebt ze nergens 
anders opgeslagen dan in je mobiel. Ook foto’s en filmpjes ben je kwijt. 
Gelukkig heb je van een aantal vrienden nog wel een e-mailadres. 
 
Opdracht 
 
Je schrijft een e-mailbericht aan Leonardo, een Spaanstalige vriend. Daarin 
neem je de volgende elementen op. 
 
1. Groet Leonardo en vraag hoe het met hem en zijn familie gaat. Schrijf 

dat het met jou heel goed gaat. 
 
2. Vertel wat er deze week gebeurd is (boottochtje, mobiel verloren). 
 
3. Vertel dat je het heel vervelend vindt dat je de telefoon kwijt bent, omdat 

je hem voor veel dingen gebruikt. 
 
4. Noem twee dingen waarvoor je jouw mobiel vaak gebruikt. 
 
5. Vertel ook hoe vaak je de telefoon gebruikt. 
 
6. Je wilt natuurlijk een nieuwe mobiel kopen, maar die is duur en je moet 

daarvoor eerst sparen. 
 
7. Vertel Leonardo dat je nu zijn telefoonnummer kwijt bent en ook dat van 

veel andere vrienden. 
 
8. Vraag hem of hij zijn eigen nummer wil sturen en ook dat van Carmen en 

José. Van hen heb je namelijk ook geen e-mailadres. 
 
9. Vraag of Leonardo de foto’s nog heeft van de vakantie van vorig jaar en 

of hij die naar jou wil sturen. 
 
10. Dank Leonardo voor de moeite en schrijf dat je hem snel weer hoopt te 

zien. Sluit de e-mail af met een groet en je naam. 
 


