Voorbeeldexamen
Maatschappelijk Formeel
Deel A: Luisteren en schrijven

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:

(dag/maand/jaar)

Naam van de instelling:
Land:

25

Taak 1
In het huishouden

U luistert naar de radio. U hoort een radioprogramma met tips voor het huishouden. U luistert
naar de informatie en noteert de tips op een notitieblaadje.
–– Bekijk het notitieblaadje op de volgende pagina.
–– U hebt 1 minuut om het notitieblaadje te bekijken.
–– Luister naar de tips op de radio.
–– U hoort het fragment twee keer (2 x 7 minuten).
–– U mag aantekeningen maken terwijl u luistert.
–– U hebt daarna 10 minuten om het notitieblaadje aan te vullen.

Let op!
–– U hoeft geen volledige zinnen te schrijven; alleen de inhoud wordt beoordeeld.
–– Schrijf binnen het kader. Alles wat u buiten het kader schrijft, wordt niet beoordeeld.
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Uw notitieblaadje

Wat is het doel van het radioprogramma?
_______________________________________________________________________________________________
Tip 1: __________________________________________________________________________________________
– Waarom is dit goed voor het milieu?
_______________________________________________________________________________________________
– Waarom is dit goed voor uw budget?
_______________________________________________________________________________________________
– Ander voordeel?
_______________________________________________________________________________________________
Tip 2: Douchen
– _____________________________________________________________________________________________
– _____________________________________________________________________________________________
– _____________________________________________________________________________________________
Tip 3: _________________________________________________________________________________________
Waarom is dit goed voor het milieu en uw budget?
_______________________________________________________________________________________________
Tip 4: _________________________________________________________________________________
– Waarom is dit goed voor het milieu?
_______________________________________________________________________________________________
– Waarom is dit goed voor uw budget?
_______________________________________________________________________________________________
Tip 5: Verwarming
– _____________________________________________________________________________________________
– _____________________________________________________________________________________________
– _____________________________________________________________________________________________
Tip 6: Verlichting
– _____________________________________________________________________________________________
– _____________________________________________________________________________________________
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Taak 2
Buurtbijeenkomst

U woont in Rotterdam. Er zijn enkele problemen in uw buurt. Daarom vindt er een informatieavond plaats in het buurthuis. U neemt deel aan deze buurtbijeenkomst. U schrijft achteraf een
kort verslag voor de buurtkrant.
–– Luister naar de informatie.
–– U hoort het fragment twee keer (2 x 4 minuten).
–– U mag aantekeningen maken terwijl u luistert.
–– U hebt daarna 30 minuten om het verslag te schrijven op pagina 5 en 6.
–– Vermeld:
• een gepaste titel;
• het algemene onderwerp van de buurtbijeenkomst;
• de spreker en zijn functie;
• informatie over de situatie en wat er veranderd zal worden:
>> de twee huidige problemen;
>> de reden voor elk probleem;
>> de twee oplossingen;
• wat de buurtbewoners nu kunnen doen;
• wat u als buurtbewoner zelf een goede oplossing vindt en waarom u datvindt.

Let op!
–– Schrijf geen losse zinnen. Maak van uw tekst een logisch geheel.
–– Schrijf binnen het kader. Alles wat u buiten het kader schrijft, wordt niet beoordeeld.
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Uw verslag
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Vervolg verslag
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