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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
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.
DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.
Answer either Question 1(a) or Question 1 (b) and Question 2.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
All questions in this paper carry equal marks.
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Beantwoord vraag 1(a) òf 1(b).
Gebruik minimaal 130 en maximaal 140 woorden.
(a) Je hebt een ongeluk gehad op vakantie.
Schrijf een brief aan een vriend/vriendin.
Schrijf in ieder geval over de volgende punten:
•
•
•
•
•

waar je op vakantie was en met wie;
wat er gebeurde en waar dat precies was;
wat jij ervan vond;
hoe de vakantie verder verliep;
wat je gaat doen voordat je weer naar school moet.

OF
(b) Je hebt iets heel belangrijks gekocht.
Schrijf een brief aan een vriend/vriendin.
Schrijf in ieder geval over de volgende punten:
•
•
•
•
•
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vertel iets over jezelf en wat je gekocht hebt;
vertel iets over de dag waarop je het eindelijk kon kopen;
wat je nu van je nieuwe aankoop vindt;
of je iets zou willen veranderen en waarom;
wat je in de toekomst wilt kopen of doen.

0515/04/M/J/13

3
SCHRIJF JE ANTWOORD OP VRAAG 1 HIER:

UCLES 2013

0515/04/M/J/13

For
Examiner's
Use

[Turn over

4
2

Je liep met je vrienden langs een meer met veel boten en waterskiërs. Aan de waterkant
zat een visser. Opeens hoorde je een schreeuw.
Beschrijf wat er daarna gebeurde.
Gebruik minimaal 130 en maximaal 140 woorden.
SCHRIJF JE ANTWOORD OP VRAAG 2 HIER:
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