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FIRST LANGUAGE DUTCH 0503/03

Paper 3  Continuous Writing
May/June 2004

1 hour 15 minutes
Additional materials: Answer Booklet/Paper

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all work you hand in.
Write in dark blue or black pen on both sides of the paper.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

Write a composition based on one of the topics overleaf.
You should write between 350 and 500 words.
You should pay attention to punctuation, spelling and handwriting.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.

LEES EERST DE VOLGENDE INSTRUCTIES

Als je een antwoordboekje/antwoordvel hebt gekregen, volg dan de instructies op de voorzijde.
Schrijf je schoolnummer, je kandidaatnummer en je naam op al het werk dat je inlevert.
Schrijf met een blauwe of zwarte pen op de voor- en achterkant van je papier.
Gebruik geen nietjes, paperclips, markeerstiften, lijm of correctievloeistof.

Schrijf een opstel over één van de onderwerpen die op de achterkant vermeld staan.
Gebruik 350–500 woorden.
Let op spelling, leestekens en handschrift.
Maak al je werk aan elkaar vast, als je klaar bent met het examen.
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Kies één van de volgende onderwerpen en schrijf er een opstel over. Gebruik 350–500 woorden.

1 Als je in Nederland een inbreker betrapt en hem vervolgens verwondt, riskeer je zelf
gevangenisstraf. Vind je dat terecht?

2 Je favoriete oom (38 jaar) wil gaan trouwen met een 20 jaar jongere vrouw. Schrijf hem een brief,
waarin je ingaat op het leeftijdsverschil.

3 Geef aan wat voor jou de belangrijkste volgorde is voor je toekomstige werk: plezier, geld, status.

4 Als je thuiskomt, staat je hele kamer vol met prachtige boemen. Gebruik dit gegeven als begin
voor je verhaal.

5 De plaatselijke krant heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een nieuw park aan
de rand van de stad. Geef je ideeën.

6 Fruitvliegjes leven ongeveer een dag. Beschrijf het korte, maar heftige leven van een fruitvlieg.

7 Je wilt een politieke partij voor jongeren oprichten. Schrijf een uitnodigingsbrief aan nieuwe leden
voor de eerste bijeenkomst.

8 Reageer zoals je wilt op de volgende uitspraak van de schrijver Italo Svevo: ‘Er zijn drie zaken die
ik altijd vergeet: namen, gezichten en … de derde ben ik vergeten.’

9 Neem het onderstaande poëziefragment als uitgangspunt voor je opstel.

(…)
Aya!
Het is alles of niets!

Hou op met rekenen
Pak je valies
Laat de melancholie, het huis
Je agenda, de kat, de schulden achter
(…)

K. Michel   Uit: Ja & Boem
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