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Sg. Tabor,  locatie Oscar Romero  
 

Vak Duits 

Afdeling HAVO  Leerjaar 5 

Toetsduur 100 min. Paraaf  

Weging 8 % Periode 3 

 Versie nvt 

Soort toets Schriftelijk 

Onderwerp Schrijfvaardigheid - sollicitatie -E-mail 

Toegestane hulpmiddelen Basispakket 1 / Woordenboek Ne-Du / Grammaticus / 
Werkwoordenlijst 

Bijzonderheden Geen 

  
 
 

OEFENBRIEF 
 
 

Deze toets bestaat uit 1  schrijfopdracht.  

Voor deze toets zijn maximaal  40 punten te behalen.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lees verder op de volgende pagina 

                                            
1
 Schrijf- en tekenmateriaal, gum, liniaal, geodriehoek, passer en NIET-GRAFISCHE rekenmachine 
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Dit schoolonderzoek bestaat uit het schrijven van  

 een officiële brief  

 een e-mail 
 
 
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 wil je in Duitsland verder 
gaan studeren, want daar woont je Duitse vriend(-in). Je 
vervolgstudie begint in augustus in Frankfurt. Om je 
taalvaardigheid op te krikken en wat geld te verdienen zoek je 
alvast een baan in Frankfurt. Op Internet zie je een goede 
advertentie (volgende pagina!) 

 

OPDRACHT 1:  Schrijf een sollicitatiebrief (geen e-mail, maar een 
ouderwetse sollicitatiebrief)  n.a.v. de internet-advertentie op de 
volgende pagina's. De brief moet volgens de regels opgesteld zijn 
(Lees goed de aanwijzingen op pagina 4! / gebruik de adressering 
uit de advertentie), tussen 180 en 200 woorden lang zijn  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 in ieder geval een 
ervaring uit het verleden, die bij de baan past. 

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 

 
Lees verder op de volgende pagina 
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TOURGUIDE 

 

Beschreibung der Tätigkeit: 

Wir führen unsere Gäste in Frankfurt am 
Main per Segway (einem computer-
balancierten Elektroroller) durch die Stadt. 
Es wird in kleinen Gruppen gefahren und 
nebenbei erfahren die Gäste interessante 
Frankfurter Geschichten. Hierfür suchen wir 
TOURGUIDS in den Sommerferien, die 
regelmäßig zu festen Zeiten die Touren 
begleiten. 

Anforderungen:  

Um die Segway-Citytouren auf höchstem Niveau sicherzustellen,  
sollten Sie  
 

 Spaß am Umgang mit Menschen haben 
 kommunikativ sein  
 pünktlich und zuverlässig sein!  
 Führerschein für MoFa (besser Auto) besitzen  
 mindestens 18 Jahre alt sein  

(Falls Sie denken, dass Sie in dem einen oder anderen Punkt 
(noch) nicht gut genug sind, sprechen Sie mit uns, vieles kann man 
lernen!)  

 
Als zukünftiger Tourguide erhalten Sie von uns eine intensive Schulung 
mit ausgiebigem Fahrtraining. Es erwartet Sie ein abwechslungsreicher 
und verantwortungsvoller Neben- oder Ferienjob mit hohem Spaßfaktor.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann bewerben Sie sich jetzt als 
Tourguide! Schicken Sie uns Ihr Bewerbungsschreiben an: 

Mindways Segway Citytour Frankfurt 
Katrin Lauber 

Otto-Frank-Str. 4 
64823 FRANKFURT 

 
 

Lees verder op de volgende pagina 
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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 tussen de 180 en 200 woorden gebruiken (onder 

de 180 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENDE 


