STAATSEXAMEN 2007
FRANS 1,2 VWO, 2E FASE SCHRIJFOPDRACHT

TIJDSDUUR: 120 MIN.

Deze examenopgave bestaat uit twee schrijfopdrachten (schrijfopdracht 1 en 2).
U kiest één van de twee schrijfopdrachten om uit te werken.
Gebruik ten minste 200 woorden en liever niet meer dan 250 woorden. Voor het bepalen van
het aantal woorden tellen eventuele adressen, datering, aanhef en naam niet mee. Noteer het
aantal woorden in de rechter bovenhoek. Verwerk de verschillende punten in de aangegeven
volgorde en sla na elke alinea een regel over.
Bij de beoordeling wordt er op gelet of de brief taalkundig en formeel correct is, of het een
goed lopend geheel is en of u zich aan de opdracht heeft gehouden . Het gebruik van een
woordenboek is toegestaan. Veel succes!

Schrijfopdracht 1
U hebt vier jaar geleden Michel Duplessis uit Bordeaux leren kennen tijdens uw vakantie in
Zuid-Frankrijk. Twee jaar geleden was hij twee weken bij u in Nederland te logeren tijdens de
zomervakantie. Jullie konden erg goed met elkaar opschieten maar het laatste jaar lijkt het
contact wat te verwateren.
Nu komt er plotseling een brief van hem met de uitnodiging de bruiloft van één van zijn
zussen bij te wonen. Daarna wil hij graag met u en nog vier andere vrienden en vriendinnen
van zijn school (hij zit ook voor zijn eindexamen) een trektocht (une randonnée) door de
Pyreneeën maken.
U schrijft hem een brief waarin u de volgende punten verwerkt.
1. Zorg voor een passend begin met datering en aanhef. Het adres van Michel hoeft niet
vermeld te worden. Bedank voor de uitnodiging en schrijf dat u hem met genoegen
aanneemt.
2. U heeft wel een aantal praktische vragen die het bruiloftsfeest betreffen. Heeft hij
misschien een origineel idee voor een cadeau voor het bruidspaar? En wat moet u
aantrekken? Is het allemaal erg deftig of valt dat wel mee? Verder vraagt u zich af of u
wel bij Michel thuis zou kunnen logeren want er zijn vast veel meer gasten.
3. De trektocht door de Pyreneeën lijkt u heel erg leuk. Vertel dat u beschikt over een
goede conditie maar nog nooit eerder zoiets als dit hebt gedaan. Hoe zit het met de
uitrusting? U bent slechts in het bezit van een slaapzak en een paar stevige schoenen.
Zijn er echte bergschoenen nodig? En hoe zit het met tent en rugzak? U wilt best iets
aanschaffen maar weet niet wat handig is. Misschien wil Michel nagaan welke spullen
nog nodig zijn?
4. Schrijf iets over het reizen door de Pyreneeën in een groep. U vindt het heel spannend
om met leeftijdsgenoten op pad te gaan en u ziet het niet als een probleem dat u alleen
Michel kent, maar denken zijn vrienden er ook zo over? Zullen ze u als enige
Nederlander zonder meer accepteren?

5. Vóór begin augustus wilt u echter weer terug in Nederland zijn. Dan begint u namelijk
met een baantje (vertel wat voor werk). Met het verdiende geld is het mogelijk om de
nieuwe kamer die u per 1 september betrekt in te richten. U gaat immers op kamers
wonen in … waar u verder gaat studeren of met een baan begint (Schrijf hier iets
over!). Schrijf dat u zich erg verheugt op de zomervakantie en hoopt snel een
antwoord op al uw vragen te krijgen
6. Zorg voor een passende afsluiting, waarbij u de groeten doet aan de hele familie én u
ook uw naam en adres vermeldt.

Schrijfopdracht 2
U bent van plan na het eindexamen VWO kunstgeschiedenis te gaan studeren. Het lijkt u
aantrekkelijk om u alvast in de sfeer in te leven door te werken in een museum als
(hulp)suppoost. Om uw kennis van het Frans te perfectioneren zou u dit werk erg graag in
Frankrijk willen doen.
U stuurt een brief aan de directie van het Musée Jeanne d’Arc, 7, Avenue Hercule Poirot,
3600 Rouen, France met het verzoek in dit museum dergelijk werk te mogen doen.
Verwerk in uw brief de volgende punten.
1. Zorg voor een passend begin met adres, datering en aanhef. Vertel wie u bent, waar u
woont. Doe uw verzoek om hier te mogen werken. Vertel waarom u graag in een
museum wilt werken.
2. Vertel wat meer over uzelf: leeftijd, schoolopleiding, profielkeuze met als extra:
kunstgeschiedenis, tekenen en filosofie. Benadruk uw goede beheersing van het Duits
en het Engels.
3. Geef aan waarom u bij voorkeur wilt werken in een Frans museum. Maak een
opmerking over uw kennis van de Franse taal en uw ervaring met het werken in een
museum. Als vakantiebaan werkte u in het Slot Zuilen bij Utrecht. Vermeld hoe
bijzonder dit slot is, met name doordat de schrijfster Belle van Zuylen (in Frankrijk
bekend onder de naam Madame de Charrière) hier heeft geleefd en gewerkt. Zeg ook
waarom u juist graag in Rouen wilt werken. Rouen heeft overigens een universiteit en
u wilt een halve dag per week college gaan volgen in Franse cultuurgeschiedenis.
Vraag of dit toegestaan is.
4. Vermeld de periode waarin u kunt werken. Wijs als verklaring voor de lange vakantie
op het vroege einde van het eindexamen en de late start van de studie
kunstgeschiedenis. Vraag of de directie u kan helpen huisvesting te vinden, in de stad,
liever niet in een buitenwijk. Voorlopig zou u het geen enkel probleem vinden om een
kamer te delen met een leeftijdgenoot.
5. Benadruk dat het opdoen van ervaring voor u belangrijker is dan veel geld verdienen.
Als u voldoende verdient voor logies en eten is dat prima. U wilt wel weten of er in
het museum een kantine is met goedkope lunches voor medewerkers.
6. Zorg voor een passend slot waarin u vraagt spoedig een antwoord te mogen
ontvangen. Vermeld hierbij ook uw naam en adres.

