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Instructions to candidates
 y Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
 y Complete one task.
 y The maximum mark for this examination paper is [15 marks].

Instructions destinées aux candidats 
 y Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y Réalisez une tâche.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [15 points].

Instrucciones para los alumnos
 y No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
 y Realice una de las tareas.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [15 puntos].
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Voer één opdracht uit. Kies een geschikt teksttype uit de opties die onder de opdracht staan.  
Gebruik 70 tot 150 woorden.

1. Bij een schoolfeest heb je twee toegangskaartjes gewonnen voor een sportevenement.  
Schrijf een tekst waarin je een vriend uitnodigt om met je mee te gaan. Leg uit hoe je naar het 
stadion reist en waarom je dit een leuke sport vindt.

Ansichtkaart Social media post Toespraak

2. Je hebt onlangs gegeten in een uniek restaurant bij jou in de buurt en wil iedereen in de 
schoolkookclub erover vertellen.  Schrijf een tekst om uit te leggen waarom dit een bijzonder 
restaurant is en waarom iedereen het zou moeten bezoeken.

Ansichtkaart Blog Toespraak

3. Elke zomer bezoek je je grootouders die in Nederland wonen. Dit jaar ga je voor het eerst 
zonder je ouders. Je opa en oma kijken erg uit naar je bezoek. Schrijf een tekst over de dingen 
die je samen kunt doen en vertel hoe je het ervaart om alleen op reis te gaan.

Ansichtkaart Blog E-mail

4. Je hebt een advertentie voor een baantje in de supermarkt gezien. Het is precies wat je zoekt 
en het lijkt je leuk om in een supermarkt te werken. Schrijf een tekst om jezelf te introduceren 
en leg uit waarom je geschikt bent voor deze baan.

Blog Profielschets Toespraak

5. Je vindt het leuk om talen te studeren, maar je school maakt niet genoeg gebruik van de 
nieuwste technologieën. Schrijf een tekst om leraren van jouw school te informeren over hoe ze 
één nieuwe technologie kunnen toepassen voor taalonderwijs en waarom je denkt dat het een 
goed idee is om dit op school te gebruiken.

Artikel Brief Toespraak

6. Je maakt je zorgen over klimaatverandering en wilt graag een positieve bijdrage leveren.  
Je besluit om op vrijdagavonden debatten te organiseren voor jongeren. Schrijf een tekst 
voor jongeren in jouw buurt waarin je uitlegt waar de debatten plaatsvinden en waarom je het 
onderwerp belangrijk vindt.

Artikel Blog Brief

 




