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Vwo Franse taal
Schrijfvaardigheid 2012
Dit examen schrijfvaardigheid bestaat uit:
•

een schrijfopdracht

Bij de beoordeling wordt erop gelet of de opdracht taalkundig en formeel correct is
uitgewerkt, of de uitwerking een goedlopend geheel is en of u zich aan de opdracht
gehouden hebt.
Veel succes!

Aanwijzingen
Maak uw brief eventueel eerst in klad.
Let goed op de juiste briefconventies zoals adressering, datering, aanhef,
verdeling van de inhoud in alinea's, slotzin en een correcte afsluiting.
Probeer een goede pagina-indeling te realiseren.
Verwerk alle gegevens in de volgorde waarin ze in de opdracht staan vermeld.
Sla na elke alinea een regel over.
Vermeld het aantal woorden in de rechterbovenhoek.
Het aantal woorden bedraagt minimaal 200. Adressering, datering, aanhef en
naam tellen niet mee voor het aantal woorden.
Het gebruik van een woordenboek is toegestaan.
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Schrijfopdracht
U hebt onderstaande advertentie gelezen:
M. Pierre Picoche: Ferme de la Réome, Saint-Just, 21500 Montbard,
tél 04.80.96.72.67
STAGE EN FERME
2 ou 3 postes sont disponibles toute l’année et surtout l’été. Travaux de la ferme:
traite des vaches et des chèvres, foins, moisson, bois, fabrication de fromages et
yaourts, vente sur les marchés. Acceuil d’enfants à la ferme pendant les vacances,
camping à la ferme, gîte d’étape (en collaboration avec l’association Terre Initiative,
dont M. Pinoche est le président). Logement et nourriture assurés, avec argent de
poche. Etudiants et étrangers acceptés. Les jeunes gens et jeunes filles sensibles à
l’écologie et ouverts pour l’accueil, peuvent adresser leur demande à tout moment.
U hebt onlangs uw eindexamen VWO gedaan. Frans was één van uw favoriete
vakken en u zou graag komende zomer in Frankrijk willen verblijven om het behaalde
niveau spreekvaardigheid te behouden.
Een doe-vakantie trekt u wel aan en het werk op de boerderij lijkt erg gevarieerd.
Daarom schrijft u naar M. Picoche om uw diensten aan te bieden.
1. Zorg voor een passend begin met adres, datering en aanhef.
2. Vertel dat u schrijft naar aanleiding van de advertentie op internet en stel uzelf
voor. Noem uw naam, leeftijd en nationaliteit.
3. U hebt onlangs eindexamen gedaan en verwacht eind mei het diploma te
ontvangen.
4. Frans was één van uw favoriete vakken op school en u wilt de opgedane
kennis en vaardigheden graag in het land zelf in praktijk brengen.
5. U bent van plan om deze zomer in Frankrijk door te brengen. Na de diplomauitreiking gaat u met uw klasgenoten een paar dagen naar Parijs en u wilt
aansluitend graag 6 tot 8 weken op zijn boerderij komen werken.
6. U houdt veel van dieren en van de natuur en heeft mede daarom veel
interesse in het werk op de boerderij.
7. De afgelopen schooljaren heeft u in uw vrije tijd veel gewerkt bij uw oom en
tante op de boerderij. U hebt behalve het werken met dieren ook ervaring
opgedaan met het maken van kaas, omdat ze een kaasmakerij hebben. Naast
school bood dit bijbaantje u een hoop plezier en ontspanning.
8. U hebt vorig jaar zomer vakantiewerk gedaan op een camping in Nederland
waar u het vrijetijdsprogramma voor de kinderen van de campinggasten heeft
verzorgd. U hebt veel interesse in het helpen opzetten van een
animatieprogramma voor kinderen.
9. Het lijkt u erg boeiend om met jongeren uit andere landen te leven en werken
op de boerderij. Vraag welke nationaliteiten er nog meer bij hem werken.
10. Zorg voor een passende afsluiting waarin u schrijft dat u snel een antwoord
hoopt te ontvangen.
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