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Schrijfopdracht
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Inleiding (NB Deze opdracht hoort niet bij een andere tekst in het examen.)
Je hebt op het internet een oproep gezien voor Europese jongeren die deel
willen nemen aan een Big Brother International programma. Dit wordt
opgenomen in de Schotse Hooglanden en gaat zes maanden duren. Er komen
allerlei sportieve activiteiten aan te pas, en er wordt van je verwacht dat je
behoorlijk sportief bent. Dat ben je inderdaad: je doet aan verschillende sporten.
Je wilt graag aan het programma meedoen omdat het je een uitdagende
ervaring lijkt. Je spreekt al goed Engels, maar wilt graag oefenen.
Wat de periode betreft komt het goed uit. Als het programma start, ben je
net klaar met je eindexamen en je ouders vinden het goed als je een jaar wacht
voordat je naar een vervolgopleiding gaat. De deelnemers moeten samen
wassen, koken en schoonmaken. Je doet dat thuis ook regelmatig.
Op de site wordt gevraagd of je schriftelijk wilt reageren en een foto wilt
meesturen. Engels wordt de voertaal. Je hoopt voor een gesprek te worden
uitgenodigd. Stuur de brief aan: Big Brother International, BBC, PO Box 112,
W1 12 London, UK
Opdracht
Schrijf de brief en gebruik de informatie uit de bovenstaande inleiding bij het
uitwerken van de volgende punten:
− Stel jezelf voor (naam, leeftijd, jongen/meisje en land) en
− leg uit waarom je aan het programma mee wilt doen. (twee redenen)
− Vertel aan welke twee sporten je doet en
− vermeld dat je ervaring hebt op huishoudelijk gebied.
− Vertel welke twee huishoudelijke klussen jij wel zou kunnen doen.
− Vertel waarom de periode je goed uitkomt en
− wat je ouders ervan vinden als je een jaar wacht met doorleren.
− Vermeld dat je een foto meestuurt.
− Maak in een slotzin duidelijk wat je hoopt.
Aanwijzingen
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over.
Denk aan je eigen adres en dat van Big Brother International, de datum, de
aanhef en de afsluiting. (Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje
met voorbeelden van adresconventies.)
Gebruik minstens 100 en niet veel meer dan 140 woorden: datum, adres en
aanhef tellen niet mee. Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief
links bovenaan je uitwerkbijlage.

Beoordeling
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je correct Engels gebruikt
hebt, maar ook of je brief een goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of
je alle (9) elementen van de opdracht hebt uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets
(zinvols) toevoegen, maar let op het aantal woorden.
Succes!

-

www.vmbogltl.nl

-1-

www.examen-cd.nl

-

Eindexamen Engels vmbo gl/tl 2009 - II
havovwo.nl

Voorbeelden van conventies voor een ‘formele brief’
(let op: ook andere uitwerkingen zijn mogelijk!)

[adres afzender (je eigen adres!)] bijvoorbeeld:
Pinksterbloemstraat 63
6845 SR Barendrecht
The Netherlands
[datum (Let op: de datum van vandaag!)] bijvoorbeeld:
23 April 2009
23rd April 2009
April 23 2009
April 23rd, 2009

[adres geadresseerde]
Big Brother International
BBC
PO Box 112
W1 12 London
UK
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