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FUNCTIONEEL SCHRIJVEN 
 
Dit examen bestaat uit vijf opdrachten. 
Lees voor elke opdracht eerst de informatie en maak de opdrachten wanneer dat wordt 
aangegeven. 
 
Verplaats je in de volgende situatie 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. 
 
Dit jaar heb je de kans een bijzondere vakantie te houden. Je baantje op zaterdag in een 
bloemenkiosk heeft heel wat geld opgeleverd. Je baas is zo tevreden over je, dat je in de 
zomer drie weken in zijn kiosk kunt komen werken. Dat brengt ook een aardig centje op. 
En als je voor je examen slaagt, wat zo goed als zeker is, krijg je ook nog wat geld van je 
ouders. 
Je kunt je droom gaan waarmaken: een sportieve vakantie. De eerste informatie die je 
hebt verzameld, biedt nogal wat mogelijkheden. Je hebt de keuze uit bergbeklimmen, 
kanovaren, deltavliegen en parachutespringen. Het lijkt je allemaal even geweldig. 
Uiteindelijk valt je keuze op parachutespringen. Wat daar over geschreven wordt, lijkt je in 
één woord fantastisch! Je kunt bijvoorbeeld springen in Nederland, maar ook in Frankrijk. 
Frankrijk lijkt je het leukst. 
In één van de folders staat een lijst van verkeersbureaus. Daaruit haal je het 
telefoonnummer van het Frans Verkeersbureau in Amsterdam, ‘Douce France’. Na een 
aantal vergeefse telefoontjes besluit je een briefkaartje naar het bureau te sturen voor 
informatie. 
 
 
EEN BRIEFKAART 

 
35p  1 Schrijf in de uitwerkbijlage de briefkaart aan ‘Douce France’, Lauriergracht 612,  
   1017 KX Amsterdam. Vertel daarin dat je deze zomer wilt parachutespringen in Zuid-

Frankrijk, liefst aan zee, en dat je daarover zo veel mogelijk informatie wilt ontvangen. Je 
vraagt of ze je zo snel mogelijk willen berichten. Je schrijft je kaartje op  

   18 april 2004. Je gebruikt de achterkant van de briefkaart. 
 
Binnen een week krijg je bericht. Tussen de vele Franse namen en adressen zit er ook 
één van een Nederlandse organisatie. Die heet: De Franse Sprong. Deze club organiseert 
in Frankrijk cursussen parachutespringen. Dat lijkt je wel wat, lekker naar Frankrijk zonder 
problemen met de taal, want Frans, daar ben je geen held in! 
 
De maand mei is net begonnen, het weer is prachtig en je krijgt zin in vakantie. Een mooi 
moment voor het schrijven van een brief aan de organisatie, want je wilt graag nog wat 
meer weten.  
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EEN BRIEF 
 

60p  2 Schrijf op examenpapier een brief aan: De Franse Sprong, Weteringschans 12,  
   1000 AJ Amsterdam. Vertel daarin over je plannen voor deze zomervakantie. Vertel dat je 

nog maar weinig van deze sport weet en dat je daarom een uitgebreide folder wilt. 
Bovendien wil je weten of deze sport echt zo gevaarlijk is als sommige mensen beweren. 
Ook vraag je hoe oud je minstens moet zijn om te mogen meedoen en of een sportkeuring 
verplicht is. Verder wil je iets weten over de gemiddelde leeftijd van de deelnemers, de 
groepsgrootte, de verhouding tussen de aantallen jongens en meisjes en of je echt geen 
Frans hoeft te kunnen spreken. Je vraagt ook een aanmeldingsformulier, zodat je je 
eventueel meteen kunt inschrijven. Je schrijft de brief op 3 mei 2004.  
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Enkele dagen later ontvang je een prachtige folder met alle informatie over parachute-
springen en over de cursussen die er zijn. 
 

Beste parachutist(e),

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseren we
parachutespringvakanties. Springen uit een vliegtuig
met een parachute: een sport voor iedereen die een
goede gezondheid heeft en weet hoe zij of hij van een
tafel af moet springen.
We organiseren onze parachutespringvakanties in
Royan in het zuidwesten van Frankrijk. We hebben
daar een prachtige omgeving, een kans van 90% op
stralend weer, uitstekende springfaciliteiten en een
Nederlands instructieteam. En er heerst zo'n prima
sfeertje dat de cursisten van de afgelopen jaren blijven
terugkomen!

Tot ziens in Royan!

Waar
Wij organiseren onze springvakanties op het vliegveld
Médis op 2 km van het centrum van Royan. Royan is
een prachtige badplaats aan de Atlantische kust met
maar liefst vijf mooie, zonnige zandstranden, die uiterst
schoon zijn. Het is een groot watersportcentrum, waar
liefhebbers van zeilen, surfen en waterskiën aan hun
trekken kunnen komen. Het stadje telt een aantal
discotheken en restaurants.

Wanneer
De geplande data kun je vinden onder
springprogramma A en springprogramma B.

Wat we aanbieden
• Verblijf in tentenkamp op het (rustige) vliegveld.
Mocht je niet in het bezit zijn van een eigen tent, dan
bestaat de mogelijkheid om in een van de
gemeenschappelijke slaaptenten te overnachten. Er is
een tent voor jongens/mannen en een voor
meisjes/vrouwen. Op het campingterrein staat een goed
uitgerust gebouw met douches, toiletten, etc.
• Een complete springopleiding. Daarbij is inbegrepen
een (verplichte) ongevallen- en WA-verzekering, een
toegangskaart voor het terrein, huur materiaal en een
lidmaatschapskaart.

De sprongen worden gemaakt uit kleine vliegtuigjes.
•  Eetcafé: volledige verzorging van de maaltijden
(tweemaal brood, een diner) voor slechts 7 euro per dag.

Springprogramma A

17 dagen
Het 17-daags springprogramma omvat in totaal 10
sprongen.
Binnen de serie van de eerste 10 sprongen is het in
principe mogelijk bij je vijfde sprong een vrije val te
maken.

De volgende data zijn gepland:
1. 28 juni – 14 juli
2. 12 juli – 28 juli
3. 26 juli – 11 aug.
4. 9 aug. – 25 aug.
5. 23 aug. – 8 sept.

Voor de 17-daagse springvakantie betaal je 695 euro.
Boek je voor de eerste of de laatste periode, dan betaal
je slechts 595 euro!

Springprogramma B

8 dagen
Het 8-daags arrangement omvat 5 sprongen, wat in de
praktijk kan betekenen dat je je eerste vrije val maakt.

Geplande data:

1. 28 juni – 5 juli
2. 12 juli – 19 juli
3. 26 juli – 2 aug.
4. 9 aug. – 16 aug.
5. 23 aug. – 30 aug.

De prijs voor een 8-daags arrangement is 395 euro.

De Franse Sprong
Weteringschans 12
1000 AJ Amsterdam
Tel.: 020-3242012
Gironummer: 2740746
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Je ouders hebben eerst wel wat bezwaren, maar na het lezen van de folder zijn ze ook 
enthousiast. Je vader vertrouwt je zelfs toe dat hij vroeger zoiets ook wel had willen doen. 
Je hebt de keuze uit een 8-daags en een 17-daags programma. Je ouders vinden dat je 
de 17-daagse reis maar moet nemen en ze geven je als examencadeau een gedeelte van 
de reissom. Je kiest voor de laatste periode, want die is goedkoper. 
Nu je zo veel met deze vakantie bezig bent, lijkt het je steeds leuker om met een vriend of 
vriendin te gaan parachutespringen. Jammer genoeg is bij jou op school niemand zo gek 
te krijgen. 
Ineens denk je aan Petra, die vorig jaar bij jou in de klas zat. Vanwege het werk van haar 
ouders is zij naar Engeland verhuisd. Ze heeft je nog eens een e-mail gestuurd, waarin ze 
schreef dat ze in een superachtbaan was geweest. Zij durft dus vast wel een parachute-
sprong te maken! Jullie hadden een vage afspraak dat zij in de grote vakantie naar 
Nederland zou komen. Het lijkt jou wel leuk als zij meegaat. Je besluit nog dezelfde avond 
een brief te schrijven om haar voor te stellen samen van 23 augustus tot 8 september te 
gaan parachutespringen. 
 
 
EEN BRIEF 

 
55p  3 Schrijf op examenpapier een brief aan Petra. Je herinnert haar aan jullie vakantie-

afspraak. Je vertelt van je vakantieplannen en dat je het erg leuk zou vinden om samen 
met haar die cursus parachutespringen te volgen. Je probeert haar enthousiast te maken 
voor zeventien dagen parachutespringen. Je brengt haar op de hoogte van het waar en 
wanneer van de cursus en van de kosten. Daarvoor maak je gebruik van de gegevens in 
de folder. Je vraagt Petra zo vlug mogelijk terug te schrijven. Als ze meegaat, moet je 
weten of ze in de gemeenschappelijke slaaptent of in een eigen tentje wil. Voor een eigen 
tentje kun jij eventueel zorgen. Je schrijft je brief op 20 mei 2004. 
 
Binnen een week heb je antwoord van Petra. Ze schrijft dat ze graag meegaat en dat ze 
het het leukst vindt om in de gemeenschappelijke tent te slapen. Ze vraagt je het adres 
van De Franse Sprong op te sturen, zodat zij dan zelf haar eigen zaakjes kan regelen. Je 
besluit ook in de gemeenschappelijke tent te slapen. Je vult je eigen inschrijfformulier in 
op 14 juni 2004 en je stort nog dezelfde dag het aanbetalingsbedrag op het postkantoor. 
 
 
EEN INSCHRIJFFORMULIER 

 
15p  4 Vul in de uitwerkbijlage het inschrijfformulier in. 

 
 
EEN STORTINGSKAART 
 

15p  5 Vul in de uitwerkbijlage de stortingskaart in. Het adres van De Franse Sprong is 
Weteringschans 12, 1000 AJ in Amsterdam. De andere gegevens vind je op het 
inschrijfformulier.  
 
Ziezo, je springavontuur is nu geregeld en niets staat een fijne vakantie in de weg. 
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