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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.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

Choose one topic from Section 1 and one topic from Section 2.
You should pay attention to punctuation, spelling and handwriting.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.
The number of marks is given in brackets [  ] at the end of each question or part question.

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.
Gebruik geen nietjes, paperclips, markeerstiften, lijm of correctievloeistof.

Kies één onderwerp uit Deel 1 en één onderwerp uit Deel 2.
Let op spelling, leestekens en handschrift.

Maak al je werk aan elkaar vast, als je klaar bent met het examen.
Het te behalen aantal punten staat tussen haakjes [  ] aan het einde van elke vraag of deelvraag.
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Schrijf twee opstellen, elk van 350-500 woorden. Kies één onderwerp uit Deel 1 en één onderwerp uit 
Deel 2.

Deel 1

Discussie en betoog [25]

1 Kies één van de volgende onderwerpen:

 Òf:

 (a) “Schoolvakanties zijn zonde van de tijd; het zou beter zijn door te leren.” In hoeverre ben je 
het hier mee eens?

 òf:

 (b) Er is een tekort aan donoren van organen. Door potentiële donoren voorrang te geven bij het 
verkrijgen van organen, zal het tekort aan organen snel verminderen. Geef je mening.

 òf:

 (c) Je mag in Nederland stemmen als je 18 bent. Toch maakt lang niet iedereen daar gebruik 
van. Zouden jongeren zich meer betrokken voelen bij de politiek als ze eerder stemrecht 
zouden krijgen?

 òf:

 (d) Het winnen van internationale sportwedstrijden is belangrijk voor het imago van een land.  
Geef je mening.

Deel 2

Beschrijving en verhaal [25]

2 Kies één van de volgende onderwerpen:

 Òf:

 (a) Beschrijf het seizoen dat jou het meest aanspreekt.

 òf:

 (b) Beschrijf het spitsuur in een drukke stad.

 òf:

 (c) Een alleenstaande man komt thuis van zijn werk en ontdekt dat een onbekende in zijn keuken 
aan het koken is. Schrijf het begin van een misdaadverhaal.

 òf:

 (d) Je loopt over straat en vindt iets ongewoons. Schrijf over deze gebeurtenis als cruciale scène 
in het verhaal ‘Mijn grote familie’.
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