
 

GT-0081-s-22-1-o                   1 / 3            lees verder ►►► 

Staatsexamen VMBO GL/TL 

2022 
t                                    tijdvak 1 
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tijdvak 
                       Spaanse taal schrijfvaardigheid 
 
 
College-examen schriftelijk  
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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 bent dit voorjaar als supporter naar een 
sporttoernooi* geweest, waaraan een vriend van 
jou deelnam. Tijdens de eerste wedstrijd van het 
toernooi heb je op de tribune de Spaanstalige 
Dani ontmoet. Jullie konden het goed met elkaar 
vinden en hebben ook de wedstrijden erna 
steeds naast elkaar gezeten en plezier gehad, 

maar eigenlijk weten jullie nog bijna niets van elkaar. Na het toernooi hebben 
jullie e-mailadressen uitgewisseld en afgesproken dat jullie elkaar in het 
Spaans zullen schrijven.  
 
Opdracht 
 
Schrijf Dani een e-mailbericht waarin je de volgende elementen opneemt. 
 
1.    Kies een passende openingsgroet en vraag hoe het met Dani gaat.  

 
2. Schrijf dat je beloofd hebt Dani te schrijven en dat je dat nu dus doet,    

maar dat jouw Spaans helaas nog niet zo goed is. 
 

3.    Vertel dat je genoten hebt tijdens het toernooi, omdat je graag naar de         
   sport* kijkt en omdat jouw vriend heel goed gespeeld heeft. 
 

4.    Vertel over jouw eigen sportervaring. Doe je aan sport? (Zo ja, verwerk        
   dan 5a; zo nee, verwerk dan 5b). 
 

5.    a. (Zo ja,) welke sport beoefen jij? Hoe vaak speel je?  
         b. (Zo nee,) welke andere hobby heb je? Hoe vaak beoefen je die?  
 
6.    Vraag of Dani aan sport doet en stel er een paar vragen over. 

 
7.    Vraag wie Dani’s favoriete sporter is. Vertel wie jouw favoriete sporter   

    is**. 
 

8.    Vertel waarom je juist die sporter zo goed of leuk vindt. 
 

9.    Schrijf dat je het leuk zou vinden Dani weer eens te ontmoeten en vraag   
   hoe Dani daarover denkt. 
 

10.    Vraag of Dani terugschrijft en bedenk een passende afsluiting van je 
   e-mailbericht. 

 
* je mag zelf de sport kiezen. 
** als je geen favoriete sporter hebt, doe dan alsof en verzin een naam.    


