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Volg ons op Facebook en
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Inburgeringsexamen SCHRIJFVAARDIGHEID A2 - oefentoets 1
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.
Kijk ook naar onze oplossingen/goede antwoorden.
Succes!
1

Schrijf een e-mail

maximale score: 10

U moet volgende week rijexamen doen, maar u hebt uw arm gebroken. U
schrijft een brief aan het bureau voor de rijexamens. In de brief schrijft u
waarom u niet kunt deelnemen aan het examen. Ook vraagt u het bureau
voor rijexamens wat u in deze situatie moet doen.

Aan: info@rijexamen.nl
Onderwerp: mijn examen volgende week
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Formulier ‘cursus Engels’

maximale score: 8

U wilt meedoen aan een cursus Engels. U bent geen absolute beginner. U
spreekt goed Engels, maar u weet dat u slecht Engels schrijft. Daarom wilt u
uw schrijfvaardigheid verbeteren. Vul het formulier in.
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Schrijf hiernaast op welke
dag en op welk dagdeel
(ochtend/middag/avond) u
het liefst naar de cursus
wilt.
Kies drie dagdelen.

⃝
⃝
⃝

Uw vooropleiding:
zet één kruisje in de juiste
kolom.
Welke vaardigheid wilt u
verbeteren. Kies één
vaardigheid.

Hoogopgeleid

Waarom wilt u deze
vaardigheid verbeteren?

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

…
⃝
⃝
⃝
⃝

Middenopgeleid

…
Spreekvaardigheid
Schrijfvaardigheid
Leesvaardigheid
Luistervaardigheid

Laagopgeleid
…
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Verhuisd naar een nieuwe wijk

Volg ons op Facebook en
op YouTube

maximale score: 10

U krijgt elke week een wijkkrant. Iedereen uit de buurt mag iets voor deze
krant schrijven.
U bent verhuisd en u woont nu in een nieuwe wijk. U schrijft in de wijkkrant
iets over uzelf. Zo weten uw buurtbewoners beter wie u bent. Schrijf
minimaal drie zinnen op. Denk aan:
Wat is uw naam, waar komt u vandaan?
Wie zijn uw buren?
Met wie woont u in uw nieuwe huis?
Schrijf in hele zinnen.

Dit is mijn tekst over mijn nieuwe situatie:
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Schrijf een e-mail

Volg ons op Facebook en
op YouTube

maximale score: 10

U hebt zich ingeschreven voor een computercursus. De cursus begint
volgende week maandagavond. U gaat wel meedoen aan de cursus, maar
de eerste avond kunt u niet komen, want u hebt iets anders te doen. U
schrijft een brief aan de school die de cursus organiseert. In de brief schrijft
u, waarom u niet kunt komen op deze maandagavond. U vraagt verder of u
deze eerste les kunt inhalen. Tenslotte schrijft u dat u op de andere
maandagen wel kunt komen.

Aan: docent@compuschool.org
Onderwerp: start van de computercursus
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