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Paper 4 Writing

1 hour
Candidates answer on the Question Paper.
No Additional Materials are required.
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 three questions: Question 1, Question 2 and Question 3(a) or Question 3(b) or Question 3(c).
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.
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Deel 1
1

Je gaat naar school.
Wat neem je mee? Maak een lijst van 8 dingen die je nodig hebt in het Nederlands.

Voorbeeld:

tas
Voorbeeld: .......................................

1 .......................................................
2 .......................................................
3 .......................................................
4 .......................................................
5 .......................................................
6 .......................................................
7 .......................................................
8 .......................................................

[Totaal: 5]
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2

Je hebt een lievelingsboek, lievelingsfilm of lievelingsband.
(a) Zeg hoe jouw lievelingsboek, lievelingsfilm of lievelingsband heet.
(b) Beschrijf het boek, de film of de band.
(c) Zeg waarom je van het boek, de film of de band houdt.
(d) Wil je later ook schrijver, filmster of muzikant worden? Waarom wel of niet?
Schrijf ongeveer 80-90 woorden in het Nederlands.

[Totaal: 15]
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Deel 2
3

Kies één van de volgende onderwerpen.
Schrijf 130-140 woorden in het Nederlands.
(a) Bezoek aan een sportclub
Vorige week ben je met je vrienden naar een wedstrijd geweest. Schrijf een e-mail aan je
Nederlandse vriend(in).
•

Vertel naar welke wedstrijd je geweest bent en met wie.

•

Vond je de wedstrijd leuk? Waarom wel of niet?

•

Vind je het leuk om naar sportwedstrijden te gaan of doe je liever iets anders? Leg uit
waarom.

•

Zeg wat je volgende week gaat doen.

ÒF
(b) Vakantie
Je bent net terug van vakantie. Schrijf een artikel voor de schoolkrant over vakanties.
•

Beschrijf één dag van je vakantie.

•

Hou je van vakanties? Wat vind je leuk en niet leuk aan vakanties?

•

Wat zou jij het liefst in de vakantie willen doen?

ÒF
(c) ‘Ik zat samen met een vriend(in) in een restaurant. We wilden net iets bestellen toen
een man binnenkwam. Hij keek verbaasd naar mijn vriend(in)...’
Vertel wat er daarna gebeurde.
•

Zeg wat de man deed.

•

Zeg hoe de mensen in het restaurant reageerden.

•

Zeg wat je vond van wat er in het restaurant gebeurde.
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SCHRIJF HIER JE ANTWOORD OP VRAAG 3:

[Totaal: 30]
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