
Schrijfopgave 20 (50 minuten)  
Duits havo 
 
 
 
Deze schrijfopgave bestaat uit twee onderdelen. Gebruik in totaal ten minste 110 woorden. Voor het 
bepalen van het aantal woorden tellen eventuele adressen, datering, aanhef, slotgroet en naam niet 
mee. Noteer bij elk onderdeel het aantal woorden links in de kantlijn. Maak eventueel eerst enkele 
aantekeningen in het klad. 
 
Situatie 1 
 
 
 
Je klas gaat op excursie naar Berlijn. Samen met je leraar verzorgen jullie de voorbereiding van het 
programma. Een aantal leerlingen heeft de opdracht gekregen om informatie te verzamelen over 
bezienswaardigheden en activiteiten. Jouw opdracht: Schrijf een e-mail naar de S-Bahn 
homepage@s-bahn-berlin-de en vraag om de volgende inlichtingen. 
 
• Informeer of het juist is dat je als groep een rit door Berlijn kunt maken met een tram van 100 jaar 

geleden. 
• Als dit klopt: verzoek om informatie over de duur van de rit en de kosten. 
• Geef aan 
 – dat je klas uit Nederland komt 
 – hoe groot de groep is 
 – wat jullie leeftijd ongeveer is 
 – hoeveel begeleiders er zijn 
• Verzoek om een reactie voor 1 maart. 
 
 
Van:   Daan van den Elzen 
 
Aan:   homepage@s-bahn-berlin-de 
 
Datum:    den 21.März 2011 
 
Onderwerp:  Informationen über S-Bahn-Fahrt
(Sehr geehrte Damen und Herren,) 
 
gern möchte ich wissen, ob es möglich ist, eine Fahrt mit einer alten S-Bahn von 100 Jahren alt 
durch Berlin zu machen? Wenn das so ist, dann möchte ich weitere Informationen über die 
Dauer und die Kosten der Fahrt bekommen. 
Ich möchte sie mit meiner Klasse von insgesamt 25 Schülern machen. Wir sind etwa 16-17 
Jahre alt und dazu kommen noch zwei Lehrer, die als Betreuer mitfahren. Gern möchte ich Ihre 
Antwort vor dem 01. April empfangen. 
Ich danke Ihnen im Voraus. 
 
Mit freundelichen Gruβ 
 
Daan van den Elzen 
  
 
 
 
 



 
 
 
Situatie 2 
 
Vorige week is je buurmeisje Ulla weer naar Frankfurt verhuisd nadat haar vader een jaar als journalist 
in Nederland had gewerkt. Volgens jou heeft ze nog een CD van The Doors van je. Je schrijft haar 
daarom een mailtje en ook om te vragen hoe de verhuizing verlopen is. Haar e-mailadres is: 
ulla.krause@hotmail.com 
 
 
 
Opdracht 
 
• Maak een opmerking over Ulla’s vertrek. Informeer belangstellend naar het verloop van de 

verhuizing.  
• Stel je vraag over de CD. 
• Besluit met een goede wens (bijv. succes op school of succes met een sportactiviteit). 
 
 
Van: Daan van den Elzen 
 
Aan:   ulla.krause@hotmail.com  
 
Datum: 21. März 2011 
 
Onderwerp:  CD  
 
Liebe Ulla, 
 
ich melde mich mal wieder bei dir. Wie war der Umzug nach Frankfurt? Hat alles geklappt? Hast 
du dich wieder an Frankfurt gewöhnt? Wahrscheinlich hast du vergessen, mir meine CD von The 
Doors zurückzugeben. Kannst du sie noch schicken? 
Ich wünsche dir alles Gute für die Schule und das nächste Basketballspiel. 
Tschüs und bis bald! 
 
Dein Daan 
 
 

 
 
 
Beoordeling 
 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar ook of alles goed 
loopt. Verder wordt beoordeeld of je je aan de opdracht hebt gehouden. 
 
 


