Welkom bij het examenonderdeel Schrijfvaardigheid
Dit examen is eigendom van het Ministerie van SZW.
© Ministerie van SZW
U moet in deze toets 7 vragen beantwoorden.
Op iedere bladzijde van dit boek staat een opgave. Vul de opgave in met de blauwe
pen.

Kandidaat
Naam:

Vakantie Duitsland
U bent op vakantie in Duitsland. U schrijft een kaart naar uw vriend, Martin.
U schrijft waar u bent. U vertelt wat u van het land vindt. U schrijft wat u doet op
vakantie. U schrijft ook wanneer u weer thuis bent.
Schrijf de kaart.

Martin de Vries
Utrechtsestraatweg 23
8890 DT Amsterdam
Nederland

Vrachtwagenchauffeur
U wilt een opleiding tot vrachtwagenchauffeur doen bij het ROC van Zeeland. U heeft
2 vragen over de opleiding en u wilt ook een folder aanvragen. Daarvoor moet u een
formulier invullen.
Vul het formulier in.

ROC van Zeeland
Opleiding tot vrachtwagenchauffeur
Uw gegevens
Naam: _____________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________
Postcode + woonplaats: ________________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________________
E-mailadres: _________________________________________________________
Nationaliteit: _________________________________________________________

Wat wilt u weten over de opleiding?
1.
2.

Waarom bent u geïnteresseerd in het ROC van Zeeland?

Welke folder(s) wilt u ontvangen?
o Opleiding tot vrachtwagenchauffeur fulltime
o Opleiding tot vrachtwagenchauffeur parttime
o Informatie over de open dag
Datum: ___________________________

Handtekening: _____________________

Ziekmelding

U bent ziek. U kunt daarom niet naar uw werk gaan. U stuurt uw baas, mevrouw
Koonings, een e-mail.
In uw e-mail schrijft u waarom u niet kunt werken. En ook wanneer u denkt dat u
weer kunt werken. Ook schrijft u wie uw werk kan overnemen.
Schrijf de e-mail.
Ziek

kandidaat@mail.nl
koonings@mail.nl
Ziek

Saïd is 15 jaar. Hij zoekt een baantje, omdat _______________________________
___________________________________________________________________

Raviv is volgende week vrij van zijn werk. Hij wil graag op vakantie, maar _________
___________________________________________________________________

Rosa moet naar het ziekenhuis. Zij gaat met de bus, want _____________________
___________________________________________________________________

Amar werkt al veertien jaar als taxichauffeur. Hij vindt het werk niet meer leuk, dus
___________________________________________________________________

