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Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 4 opdrachten. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
 
Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
Daarnaast kunnen 13 punten voor het taalgebruik behaald worden. 
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Deze toets bestaat uit vier opdrachten. 
Lees voor elke opdracht eerst de informatie en maak de opdrachten wanneer dat wordt 
aangegeven. 
 
Verplaats je in de volgende situaties en bedenk daarbij dat als er in een opdracht 'je', 'jij', 
of 'jou(w)' staat, je telkens je eigen naam en/of adres en/of postcode en/of woonplaats 
en/of geboortedatum en/of geboorteplaats moet vermelden. 
 
 
EEN PERSOONLIJKE BRIEF  
 
Bij deze opdracht gebruik je je formulier gedocumenteerd schrijven. 
 

5p 1  Op de website www.schoolpoort.nl wisselen verscheidene scholen hun kennis en 
ervaringen uit. Docenten geven elkaar praktische tips en leerlingen kunnen met elkaar 
chatten. De site bevat ook informatie over schoolvakken, allerlei soorten verslagen, 
gedichten en muziektips. Daarnaast kun je via deze website meer over het sectorwerkstuk 
te weten komen. Zo kun je lezen wat het sectorwerkstuk inhoudt en kun je zelfs enkele 
voorbeelden downloaden. Geregeld worden nieuwe bijdragen van leerlingen geplaatst. 
Volgens Mark van Everdingen, die op een nabijgelegen school zit en de site bijhoudt, 
kunnen leerlingen elkaar perfect uitleggen hoe zo’n werkstuk moet worden aangepakt.  
Jij kent Mark persoonlijk, omdat hij bij dezelfde basketbalclub speelt als jij. Mark heeft jou 
gevraagd een bijdrage te schrijven over het sectorwerkstuk. Je stuurt hem een 
persoonlijke brief over jouw ervaringen met het sectorwerkstuk in de hoop dat Mark jóuw 
bevindingen straks ook op de site zal plaatsen. 

 Schrijf op examenpapier een persoonlijke brief aan Mark van Everdingen. Je vertelt 
hem hoe jouw basketbalwedstrijd van afgelopen weekend is verlopen. Geef ook aan 
wat je van de website vindt en herinner hem aan de vraag die hij jou heeft gesteld. 
Vervolgens schrijf je over je sectorwerkstuk. Vertel welk onderwerp je hebt gekozen 
en of je, achteraf bekeken, tevreden bent met die keuze (zie 1a en 1b op je formulier). 
Geef aan wat je onderzoeksvraag was (zie 2). Vertel waarom je wel of niet met 
anderen hebt samengewerkt (zie 6a) en hoe je door je begeleider bent geholpen. Geef 
een belangrijke tip aan leerlingen die nog met hun sectorwerkstuk moeten beginnen 
én geef een tip aan de begeleidende docent. Bedenk zelf een passende slotalinea.  

 Je brief bevat ongeveer 150 woorden.
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EEN ZAKELIJKE BRIEF 
 
Bij deze opdracht gebruik je bron 1 uit de bijlage. 
 

13p 2  Naar het voorbeeld van het Spectrum College in Utrecht wil jij op jouw school ook starten 
met een groep vertrouwensleerlingen. Op school heb je al enkele enthousiaste leerlingen 
gevonden die ook graag mee willen doen. Jij vraagt de ouderraad om toestemming en 
financiële ondersteuning.  

 Schrijf, ook namens de andere leerlingen, op examenpapier een brief aan de 
voorzitter van de ouderraad. Je vertelt wat de belangrijkste taak is van 
vertrouwensleerlingen en je bespreekt ten minste twee voorbeelden van problemen 
die jullie willen oplossen. Daarvoor haal je één voorbeeld uit bron 1 en één bedenk je 
zelf. Je bespreekt de manier waarop jullie met problemen van medeleerlingen willen 
omgaan (zie alinea 4). Je gaat daarbij ook in op de situatie waarin jullie docenten 
gaan inschakelen bij jullie werk (zie alinea 6). Je vraagt financiële ondersteuning voor 
een cursus over de taken van vertrouwensleerlingen. Ter informatie stuur je bron 1 
mee als bijlage. Het adres van de school is Oudedijk 24, 5668 BS in jouw woonplaats. 
Je brief telt ongeveer 200 woorden. 

 
 
EEN PERSONEELSADVERTENTIE 
 
Bij deze opdracht gebruik je bron 2 uit de bijlage. 
 

6p 3   Ontwerp in de uitwerkbijlage een personeelsadvertentie voor pizzabedrijf Antonio uit 
het artikel ‘Pizzakoerier krijgt huiswerkles cadeau’. Deze advertentie zal gepubliceerd 
worden in een huis-aan-huisblad. Vermeld de minimumleeftijd waaraan sollicitanten 
moeten voldoen (16 jaar) en een minimumaantal avonden dat ze beschikbaar moeten 
zijn. Vermeld de vier extra voordelen die sollicitanten kunnen krijgen wanneer ze als 
pizzakoerier gaan werken (zie alinea 2 en 6). Bedenk zelf hoe en bij wie sollicitanten 
zich kunnen aanmelden. Gebruik kernachtige formuleringen. Schrijf de woorden die de 
aandacht moeten trekken, groot en/of onderstreep ze. Zorg voor een goede 
bladindeling. 

 
 
EEN ARTIKEL 
 
Bij deze opdracht gebruik je bron 3 uit de bijlage. 
 

8p 4  Deze maand geven jullie een schoolkrant uit met het thema 'telefoneren'. Jij zit in de 
redactie. De andere redactieleden geven hun visie op het belgedrag in het heden en in de 
toekomst. Jouw bijdrage gaat over het belgedrag van jongeren in 2002. De gegevens uit 
het krantenartikel gebruik je voor je eigen artikel.  

 Schrijf op examenpapier je artikel. Noem twee verschillen in belgedrag tussen 
jongens en meisjes (zie alinea 2.) Daarnaast geef je met twee voorbeelden uit alinea 5 
aan waarom Jo Groebel het een goed communicatiemiddel vindt in het sociale verkeer 
tussen jongeren. Geef met drie voorbeelden uit alinea 9 aan waarom jongeren de 
voorkeur geven aan het sms'en boven het gewone bellen. Vertel wat je vindt van het 
feit dat steeds meer basisschoolleerlingen een mobiele telefoon hebben. In het slot 
van je artikel geef je met twee voorbeelden uit alinea 4 aan, waarom het mobieltje een 
statussymbool is volgens Jo Groebel. Gebruik ten minste drie tussenkopjes in je 
artikel. 
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