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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 the 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 Verdedig de volgende stelling: Het is goed voor de maatschappij als mannen meer in het
huishouden gaan doen.

2 Je hebt besloten in je eentje twee weken lang door de bergen te gaan wandelen. Maak een
verslag van wat er op de derde dag gebeurde.

3 Een al wat ouder familielid heeft nog steeds geen computer. Schrijf hem/haar een brief waarin je
hem/haar probeert te overtuigen van het nut van de computer.

4 Geld maakt niet gelukkig. Of toch wel?

5 Schrijf een recensie voor een jongerentijdschrift van een concert dat je hebt bezocht.

6 Steeds meer jonge mensen raken verslaafd aan internetten en sms’en. Schrijf een artikel voor de
schoolkrant waarin je waarschuwt voor dit fenomeen.

7 Het mist. Je ziet geen hand voor ogen. Ben je verdwaald?

8 “In de geest reist men het meest.” Gebruik dit citaat als titel voor je verhaal of betoog.

9 Schrijf zoals je wilt naar aanleiding van het onderstaande gedicht.

visser van ma yuan

onder wolken vogels varen
onder golven vliegen vissen
maar daartussen rust de visser

golven worden hoge wolken
wolken worden hoge golven
maar intussen rust de visser

Lucebert: ‘van de afgrond en de luchtmens’
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