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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. 
 
De Kunstbende is een jaarlijks terugkerend spektakel voor jongeren tussen de dertien en 
negentien jaar die hun creativiteit willen laten zien en horen. Ze presenteren dan 
zelfgemaakte inzendingen. Er zijn verschillende categorieën: multimedia, dans, muziek, 
expo, performance en taal. De voorrondes van deze landelijke wedstrijd worden in het 
voorjaar bij jou in de buurt gehouden. De winnaars daarvan doen in juni mee aan de 
spannende finale in ‘Muziekcentrum Vredenburg’ in Utrecht. 
 
Al een paar jaar achter elkaar bezoek je de regionale voorronde van de Kunstbende. De 
belangrijkste reden daarvoor is dat je neef Lucas steeds meedoet. Lucas speelt in een 
band waarvoor hij de songteksten schrijft. April 2003 heeft hij met zijn groep in zijn regio 
de voorronde gewonnen in de categorie ‘muziek’. 
 
In 2004 wil je zelf ook meedoen aan de Kunstbende, samen met Ellen de Kort, die bij jou 
in de klas zit en goed synthesizer speelt. Jij wilt met haar een songtekst en de muziek 
schrijven. Je vraagt haar of ze mee wil doen. Het lijkt haar hartstikke leuk en ze stelt voor 
om nog enkele muzikanten te zoeken om een bandje te vormen, in elk geval een 
drummer.  
Jij vindt dat prima en je gaat een affiche maken om leerlingen bij jullie op school 
enthousiast te maken voor de band. Tot uiterlijk 9 februari kunnen zij zich bij jou of Ellen 
opgeven. Ze mogen Ellen en jou ook bellen. Het nummer van Ellen is  
06 – 53 15 20 06. “Je moet ook kort uitleggen wat de Kunstbende is en dat we aan de 
voorronde meedoen”, zegt Ellen en voegt er nog aan toe: “Vermeld ten slotte dat het 
uiteindelijke doel natuurlijk is: het halen van de finale in Utrecht.” 
 
 
EEN AFFICHE 
 

30p  1 Schrijf in de uitwerkbijlage de tekst voor het affiche. Gebruik korte, kernachtige 
formuleringen en zorg voor een goede bladindeling. Zorg er bovendien voor dat de 
belangrijkste mededelingen opvallen door deze te onderstrepen en/of groter te schrijven. 
 
Jullie krijgen drie reacties: van Eva Forster, die basgitaar speelt, van Jaap de Visser, een 
gitarist, en van Deniz Umur, die goed kan drummen. De band is compleet; jullie zien het 
nu helemaal zitten. 
 
Ellen en jij gaan aan de slag. Als jullie de songtekst af hebben, twijfel je of die wel goed 
genoeg is. Ellen is er heel tevreden over, maar toch, jij houdt zo je twijfels. Het lijkt je een 
goed idee om eens aan Lucas te vragen wat hij er nou van vindt en je besluit hem de 
tekst toe te sturen. Je geeft aan dat je twijfelt en je drukt hem op het hart om een echt 
eerlijke reactie te geven. Je bent in voor tips en verbeteringen. Uiteraard vertel je hem 
ook waarvoor je het lied wilt gebruiken. Je vraagt meteen of hij nog reacties heeft 
gekregen op zijn optreden van april 2003 en of hij van plan is weer mee te doen. 
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EEN BRIEF 
 

35p  2 Schrijf op examenpapier de brief aan Lucas van Rossum. Je dateert de brief op  
   23 februari 2004. 
 

Drie dagen later belt Lucas je al op. Hij snapt niet waar jij je druk over maakt. Hij vindt het 
een prachtige tekst. Hij vertelt ook dat hij weer meedoet met zijn band en wil jullie graag 
tegenkomen in de voorronde. 
 
Het wordt nu tijd om je op te geven. Je gaat naar je lerares Nederlands, mevrouw Van der 
Heyden, want die heeft inschrijfformulieren. Van haar hoor je dat alle folders met 
inschrijfformulieren op zijn. Zij heeft wel het adres van de Kunstbende, zodat je zelf een 
folder kunt aanvragen. Ze vertelt je ook dat ze heeft gehoord dat van de finale van 2003 
een videoregistratie is gemaakt. Informatie daarover kun je op hetzelfde adres vragen. 
Het lijkt mevrouw Van der Heyden leuk om die videoband in haar klassen te draaien om 
zo meer jongeren enthousiast te maken voor de Kunstbende. Ze wil wel weten hoe lang 
die videoband duurt en wat de kosten zijn. Je belooft haar daarnaar te zullen informeren.  
Bovendien vraag je om wat extra folders met inschrijfformulieren, zodat andere leerlingen 
zich ook nog kunnen inschrijven en je vraagt enkele posters om in school op te hangen.  
 
 
EEN BRIEF 
 

55p  3 Schrijf op examenpapier de brief aan de Kunstbende, Postbus 15980, 
   1001 NL Amsterdam. Je schrijft de brief op 11 maart 2004. 

 
Na een paar dagen, het is inmiddels 16 maart, belt de postbode bij jullie thuis aan. Hij 
heeft een pakje voor je. Daarin vind je een brief met antwoord op je vragen, een stapeltje 
stickers, drie posters en folders met inschrijfformulieren. 
Dezelfde avond nog, na afloop van een repetitie van jullie band, vul je een formulier in en 
stop je het in je agenda om het de volgende dag op de bus te doen. 
 
 
EEN INSCHRIJFFORMULIER 
 

15p  4 Vul in de uitwerkbijlage het inschrijfformulier voor de Kunstbende in. Vul je eigen 
e-mailadres en mobiele nummer in, of zet een streepje. Bedenk zelf een naam voor jullie 
groep. 
 
 
 
 
 
Let op: de laatste opdracht van dit examen staat op de volgende pagina.
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- iets over de Kunstbende 
- totstandkoming van de band 
- samenstelling van de band 
- de tekst (eerst niet zo tevreden) 
- sfeer tijdens repetities 
- ongelukje van Eva 
- het optreden tijdens de voorronde 
- de belangstelling 
- geen plaats in finale 
- hoe heb je de uitslag ervaren 
- eindigen met oproep om ook eens mee te doen  
  of in ieder geval te komen kijken naar voorronde 

Nu volgt een tijd van oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Jullie schaven net zo lang 
aan het nummer tot iedereen tevreden is. De repetities zijn gezellig. Het klikt goed tussen 
jullie vijven. Vooral met Deniz, de drummer, kun je erg lachen. Begin april ziet het er even 
somber uit als Eva, de basgitariste, tijdens een gymles haar pols kneust. Gelukkig valt de 
blessure mee en kan ze al na twee weken weer spelen. 
 
Dan komt voor jullie de grote dag: de dag van de voorronde. Jullie optreden is, ondanks 
de zenuwen, een succes. Het publiek vindt het geweldig en de meegekomen leerlingen 
van jullie school geven minutenlang applaus. Jullie zijn zelf ook tevreden over het 
optreden. Je leert veel deelnemers kennen en al zijn jullie concurrenten, de sfeer 
onderling is prima. Helaas plaatsen jullie je niet voor de finale. 
Mevrouw Van der Heyden, jullie lerares Nederlands, is ook komen kijken. Ze reageert 
enthousiast en zegt dat ze het jammer vindt dat niet nog meer leerlingen van school dit 
hebben gezien. Later op de avond vraagt zij of je een stukje over de voorronde van de
Kunstbende voor de schoolkrant wilt schrijven. Misschien dat volgend jaar dan meer 
leerlingen mee willen doen of willen komen kijken. Je sputtert wat tegen, maar als 
mevrouw Van der Heyden belooft een aantal punten voor het artikel voor je op een rij te 
zetten, besluit je het toch maar te doen. 
 
 
kladje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEN ARTIKEL 
 

45p  5 Schrijf op examenpapier een artikel voor de schoolkrant. Gebruik alle punten van het 
kladje van mevrouw Van der Heyden. Je zorgt voor een passende kop en voor een goede 
en duidelijke alinea-indeling. Je artikel moet ongeveer 150 woorden bevatten. 
 
De volgende maand lees je jouw artikel in de schoolkrant. Je neemt een extra exemplaar 
mee om op te sturen naar Lucas. Met Ellen spreek je af dat jullie volgend jaar in ieder 
geval weer meedoen aan de Kunstbende.
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