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Inburgeringsexamen SCHRIJFVAARDIGHEID A2 (2018-2019) – oefentoets 2
Dit is een voorbeeld van de toets “schrijfvaardigheid A2” van het
inburgeringsexamen. Print deze toets uit.
Maak de toets in 40 minuten. U mag geen woordenboek gebruiken.
Maak eerst de toets. Vraag daarna aan uw docent of uw begeleider of u de toets
goed hebt gemaakt.
Succes!

1

Schrijf een briefje voor uw buurmeisje

maximale score: 10

U gaat vanavond met uw partner naar een heerlijk restaurant in de
stad. U hebt een klein kind. Uw buurmeisje komt oppassen op uw kind.
U schrijft een briefje voor uw buurmeisje met instructies.
U vraagt haar om op twee dingen te letten als u vanavond weg bent.
Schrijf het briefje aan uw buurmeisje.

Beste …
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Deelnameformulier cursus tekenen/schilderen

maximale score: 8

U wilt meedoen aan een cursus tekenen/schilderen. U vindt tekenen en
schilderen leuk om te doen, maar u wilt meer weten, bijvoorbeeld over welke
kleuren u kunt gebruiken. U schildert en tekent af en toe, maar u wilt graag
meer tekenen en schilderen met een gezellige groep mensen en met een
goede docent. Vul het formulier in.
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Ik maak tekeningen:

Bijna nooit

Soms

Vaak

Ik schilder:

Bijna nooit

Soms

Vaak

Wat wilt u het liefst
schilderen of tekenen:

•
•
•

portretschilderen
schilderen van natuur
abstract

Waarom wilt u meedoen
aan deze cursus schilderen
of tekenen?

………………………………………..
……………………………………….
……………………………………

Wat is uw ervaring?

………………………………………..
……………………………………..

Hoe lang schildert of
tekent u al?

………………………………………..
…………………………………………
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Op de fiets

Volg onze groepen op
Facebook

maximale score: 10

U krijgt elke week een wijkkrant. Iedereen uit de buurt mag iets voor deze
krant schrijven.
U schrijft over kinderen die in uw straat fietsen.
Schrijf minimaal drie zinnen op. Denk aan:
Op welke tijd van de dag fietsen de kinderen in uw straat?
Waar wonen deze kinderen?
Waar fietsen de kinderen naartoe?
Schrijf in hele zinnen.

Dit is mijn tekst over de kinderen die in mijn straat fietsen:
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Schrijf een e-mail

Volg onze groepen op
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maximale score: 10

U hebt bij de firma EXPERT een stofzuiger gekocht via internet. Als de
stofzuiger bij u thuis komt, pakt u de doos uit. U ziet dat er een probleem is.
U wilt de stofzuiger terugsturen naar EXPERT. U schrijft een e-mail aan
EXPERT. U vertelt wat het probleem is. U vraagt hoe u de stofzuiger het
beste kunt terugsturen en u vraagt een oplossing voor het probleem.
Sommige dingen moet u zelf verzinnen.

Aan: info@expert.org
Onderwerp: probleem stofzuiger
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