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Oefenbrief-Schoolonderzoek HAVO 5  
 
Duits – Schrijfvaardigheid  
 
 
 
 
 

Toegestane hulpmiddelen:  
Wolters Sterwoordenboek Nederlands - Duits 
Grammaticus / ww.lijst 
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Dit schoolonderzoek bestaat uit het schrijven van  
een officiële brief en  
 
 
Lees eerst de situatie goed door, waarin je je moet inleven, en voer 
dan de opdracht  uit aan de hand van de gegeven punten. Vergeet 
niet de aanwijzingen door te lezen, voordat je gaat schrijven! 
 
SITUATIE:   Na je eindexamen HAVO ben je in Duitsland gaan 
wonen bij je vriend / vriendin. In Nederland heb je in een 
restaurant gewerkt en in Duitsland enige tijd bij een callcenter, 
maar nu wil je iets anders en je wilt meteen ook nog plezier 
hebben. Op internet zie je de ideale combinatie: werken bij het 
pretpark  

PHANTASIALAND 

 

OPDRACHT 1:  Schrijf een sollicitatiebrief (geen e-mail, maar een 
ouderwetse sollicitatiebrief)  n.a.v. de internet-advertentie op de 
volgende pagina. De brief moet volgens de regels opgesteld zijn 
(Lees goed de aanwijzingen ! / gebruik de adressering uit de 
advertentie), minimaal 200 woorden lang zijn (maximaal 250) en 
moet in ieder geval de volgende punten bevatten: 
 

1. Na een passend begin stel je jezelf voor en geef je aan op welke 
baan je reageert. 

2. Beschrijf je situatie. Ga in op de advertentie (niet overschrijven!!). 
Let goed op de mogelijke eisen en beschrijf a.h.v. drie eisen 
ervaringen uit het verleden, die bij de baan passen. 

3. Stel nog drie vragen, die voor jou van belang zijn. Je mag 
natuurlijk geen vragen stellen, die in de advertentie al 
beantwoord worden.  

4. Sluit de brief passend af, verwijs naar de foto die je meestuurt. 
 
MAX. 40 punten 
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Empfangs- / Reservierungsmitarbeiter und Nightauditors (w/m) 
für unser Themenhotel „PHANTASIA“ gesucht, in den 
Sommermonaten: 
 
Sie sind ca. 18 bis Mitte 20, und wollen verantwortliche Aufgaben im 
Empfangs- und Reservierungsbereich übernehmen. 
  
Wir erwarten erste Berufserfahrungen im Umgang mit Gästen. 
  
Sie leben und lieben Dienstleistung. Sie arbeiten gerne und zielorientiert 
im Team und lieben den Umgang mit Jung und Alt. Sie sind ehrgeizig, 
kommunikativ, pflichtbewußt und haben ein Gespür für die Wünsche von 
Gästen. 
  
Bei den zu besetzenden Positionen handelt es sich um interessante und 
ausbaufähige Aufgabenstellungen. 
  
Wenn Sie weiterhin Teamfähigkeit, Einsatzfreude, Flexibilität und 
Dienstleistungsmentalität mitbringen und gerne in einem neu zu 
eröffnenden Hotel tätig werden möchten, freuen wir uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung mit Lichtbild, Lebenslauf und Zeugniskopien.  
 
PHANTASIALAND 
Gastronomie GmbH  
Personalabteilung 
Berggeiststr. 31-41 
D-50321 Brühl 
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AANWIJZINGEN: 
 Begin met adressering, datering en aanhef. 
 Verwerk alle punten in de genoemde volgorde en gebruik de 

informatie in de advertentie. 
 Zorg voor een goed doorlopend geheel. 
 Sla na iedere deelopdracht een regel over en nummer deze 

in de kantlijn. 
 Je moet tenminste 200 en maximaal 250 woorden 

gebruiken (onder de 200 betekent aftrek van punten). 
Datering en aanhef tellen niet mee.                                  
Noteer het aantal woorden linksboven! 

 Maak de brief eerst in het klad 
 Bij de beoordeling wordt er niet alleen op de taalfouten gelet, 

maar ook of je brief een goed doorlopend geheel is en of je je 
aan de opdracht hebt gehouden. 

 Gebruik alle tijd, zodat je m.b.v. je woordenboek alles kunt 
controleren. 

  
 


