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Volg ons op Facebook en
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Inburgeringsexamen SCHRIJFVAARDIGHEID A2 – oefentoets 4
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 daarna bij onze goede oplossingen.
Succes!
1.

Schrijf een e-mail

maximale score 10

U wilt op uw verjaardag uw collega’s trakteren op een taart. U wilt de taart
zelf bakken. Een vriend van u kan heel lekkere taarten bakken. Schrijf hem
een brief en vraag hem of hij aan u het recept van zijn taart wil sturen.
Vertel uw vriend ook waarom u de taart wilt maken.
Aan: mijnvriend@hotmail.nl
Onderwerp: recept van je taart
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Sollicitatieformulier voor snackbar Vette Hap

maximale score: 8

Snackbar Vette Hap is regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers. Wil jij
dat wij contact met je opnemen als er vacatures zijn? Laat dan hier je
gegevens achter.

Persoonlijke gegevens
Voornaam:
Achternaam:
Woonplaats:
E-mail:
Telefoon:
Leeftijd:
Nationaliteit:
Geslacht:

……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
man / vrouw

Op welke datum kun je starten?
Heb je bezwaar tegen weekend, en/of late diensten?
Heb je op korte termijn vakantieplannen?
Heb je een rijbewijs?
Heb je eigen vervoer?
Ben je afhankelijk van openbaar vervoer?

…………………..
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Schrijf hieronder welke werkervaring je hebt.
Dit is mijn werkervaring:
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Een nieuwe opleiding

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 schrijft welke opleiding u wilt gaan doen. Schrijf minimaal drie zinnen
op. Denk aan:
Welke opleiding vindt u interessant?
Waarom is die opleiding interessant voor u?
Waar gaat u informatie zoeken over deze opleiding?
Schrijf in hele zinnen.

Dit is mijn tekst over de opleiding die ik wil gaan doen:
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Schrijf een e-mail

Volg ons op Facebook en
op YouTube

maximale score 10

U zoekt een cursus om uw inburgeringsexamen voor te bereiden. U schrijft
een e-mail aan de school van Ad Appel. U wilt informatie over de cursus. U
moet zelf twee vragen verzinnen. Ook moet u in de mail informatie over
uzelf schrijven.

Aan: adappel@gmail.com
Onderwerp: informatie vragen
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