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U moet in deze toets 4 vragen beantwoorden.
Op ieder bladzijde van dit boek staat een opgave. Vul de opgave in met de blauwe
pen.

Kandidaat
Naam:

Mooiste kleren
U krijgt elke week een wijkkrant. Iedereen uit de buurt mag iets voor deze krant
schrijven.
U schrijft over de kleren die u het liefst draagt. Schrijf minimaal drie zinnen op. Denk
aan:
Wat draagt u het liefst?
Hoe zien de kleren eruit?
Wanneer draagt u deze kleren?
Schrijf in hele zinnen.
Dit is mijn tekst over de kleren die ik het liefst draag:

Boek lenen
Voor uw opleiding Techniek heeft u snel het boek ‘Natuurkunde 1’ nodig. In de
bibliotheek is het boek niet. Een medestudente heeft het boek. U wilt het boek van
haar lenen. U schrijft haar een e-mail.
•
•
•

U schrijft welk boek u wilt lenen.
U schrijft waarom u het boek van haar wilt lenen.
U schrijft wanneer ze het boek terugkrijgt. Bedenk zelf wanneer.

Schrijf de e-mail.
Schrijf in hele zinnen.

Ingebroken
Er is ingebroken in uw huis. Dieven hebben spullen meegenomen en er is schade. U
vult een schadeformulier in van uw verzekering.
•
•
•

Vul het formulier in. Bedenk zelf de gegevens.
Schrijf op wanneer er is ingebroken.
Schrijf drie dingen op die zijn gebeurd. Kijk naar de plaatjes.

gestolen

gestolen

kapot

Schadeformulier inboedelverzekering
Persoonsgegevens
Achternaam
Voorletters
Adres
Telefoonnummer
E-mail
Datum van de schade
Omschrijving gestolen spullen en schade
•

•

•

Vrije dag aanvragen
U wilt volgende week een dag vrij vragen. U schrijft een e-mail aan uw chef, meneer
Jansen.
•
•

U schrijft wanneer u vrij wilt hebben. Bedenk zelf een dag en datum.
U schrijft waarom u vrij wilt hebben. Bedenk zelf waarom.

Schrijf de e-mail.
Schrijf in hele zinnen.

