
Schrijfopgave  (50 minuten) 
Duits havo 
 
 
 
Deze schrijfopgave bestaat uit drie 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 correspondentievriendin Sabine logeert bij jullie thuis. ’s Morgens ga je naar de supermarkt om een 
paar boodschappen te doen. Omdat Sabine nog slaapt, laat je een briefje voor haar achter. 
 
 
 
Opdracht 
 
• Wens de slaapkop een goede morgen. Zeg dat ze voortaan niet meer zo mag snurken. 
• Zeg waar je naartoe bent. Vertel dat je typisch Nederlandse ontbijtspullen zult meebrengen. 
• Zeg wanneer je denkt terug te zijn en vraag of ze alvast de tafel dekt en een pot thee zet. 
 
 
Hallo Schlafmütze, 
einen guten Morgen! Du darfst künftig nicht mehr so laut schnarchen. Ich konnte kaum schlafen. Ich bin 
gerade in den Supermarkt gegangen und ich bringe dir typisch holländische Sachen zum Frühstück mit. In 
einer Stunde bin ich wieder da und ich möchte dich bitten, schon den Tisch zu decken und eine Kanne Tee 
zu kochen. 
Bis gleich! 
Daan  

 



Suatie 2 
 
Je staat met je ouders op een camping in het Salzburger Land (Camping Seeblick, A-5542 Flachau, 
tel. 6457). Tijdens een boswandeling in het Reichswald is jullie hond Max opeens weg. Jullie zoeken 
overal, maar de hond is en blijft onvindbaar. Na twee dagen besluit je een aanplakbiljet te maken en 
dat overal op te hangen. Je maakt een ontwerp. 
 
 
 
Opdracht 
 
• Vermeld dat jullie hond Max is weggelopen. Zeg waar en op welke dag het is gebeurd. 
• Noem in elk geval 2 kenmerken van Max (bijv. leeftijd, ras, grootte, kort-/langharig, kleur, 

mannetje/vrouwtje). 
• Zeg dat er een beloning van € 50 is voor waardevolle inlichtingen. 
• Vermeld je naam en het vakantieadres waar jullie te bereiken zijn. 
 
 

VERMISST 
 
Mein Hund Max ist davon gelaufen! Ich vermisse ihn sehr und ich hoffe, dass jemand mir helfen kann. Seit 
Donnerstag, dem 23. März ist er nicht mehr da. Max ist ein Schäferhund und ist 4 Jahre alt. Er hat kurze 
Haare und ist schwarz mit braunen Flecken. Wenn Sie ihn gesehen haben, bitte melden Sie sich bei uns. 
Unsere Adresse ist: Camping Seeblick, Walzstraße 30, 50456 Waldsee Handynummer: 0031 6 123425768
Wenn Sie ihn gefunden haben, bekommen Sie als Belohnung € 50,-  

 
 



Situatie 3 
 
Je hebt een interrailkaart gekocht. Met een paar vrienden ga je door Europa toeren. Je moeder heeft 
geregeld dat jullie bij familie en kennissen kunnen overnachten. De eerste etappe gaat naar Berlijn. 
Daar slapen jullie bij een tante van jou, Frau Anke Fleischer. Ze zal jullie van de trein halen. Omdat ze 
jou voor het laatst als kleuter gezien heeft, stuur je van tevoren een kaartje waarop je jezelf beschrijft, 
zodat jullie elkaar niet mislopen. 
 
 
 
Opdracht 
 
• Druk je waardering uit voor het feit dat jullie bij haar mogen overnachten. 
• Zeg dat je nog niet exact weet welke trein jullie zullen nemen, maar dat je haar na aankomst in 

Berlijn zult bellen. Zeg dat je hoopt dat ze jullie dan kan komen afhalen. 
• Beschrijf hoe je er tegenwoordig uitziet (bijv. lengte, haar, kleding). 
• Doe de groeten van je moeder. 
 
Liebe Tante Anke, 
 
wie geht es dir? Ich habe von Mutti gehört, dass ich, zusammen mit drei Freundinnen, bei dir übernachten 
darf. Das ist wirklich nett von dir. Ich weiβ noch nicht ganz genau, mit welchem Zug wir fahren werden, 
aber ich werde dich nach Ankunft in Berlin sofort anrufen. Ich hoffe, dass du uns dann vom Hauptbahnhof 
abholen kannst. 
Du hast mich lange nicht mehr gesehen. Daher umschreibe ich mich selbst ein wenig: ich bin etwa 1,75 m 
groβ, habe lange schwarze Haare und trage einen schwarzen Mantel mit braunen Jeans. 
Noch viele herzliche Grüβe von Mutti. Bis bald! 
 
Deine Nichte Linda 

 
 
 
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. 
 


