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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.
Choose one topic from Section 1 and one topic from Section 2.
You should pay attention to punctuation, spelling and handwriting.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
All questions in this paper carry equal marks.
LEES EERST DE VOLGENDE INSTRUCTIES
Als je een antwoordboekje hebt gekregen, volg dan de instructies op de voorzijde.
Schrijf je schoolnummer, je kandidaatnummer en je naam op al het werk dat je inlevert.
Schrijf met een blauwe of zwarte pen.
Gebruik geen nietjes, paperclips, markeerstiften, lijm of correctievloeistof.
Kies één onderwerp uit Deel 1 en één onderwerp uit Deel 2.
Let op spelling, leestekens en handschrift.
Maak al je werk aan elkaar vast, als je klaar bent met het examen.
Elke vraag telt even veel.
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Schrijf twee opstellen, elk van 350-500 woorden.
Kies één onderwerp uit Deel 1 en één onderwerp uit Deel 2.
Deel 1
Discussie en betoog
1

[25]

Kies één van de volgende onderwerpen:
Òf:
(a) In sommige landen ontvangen beginnende kunstenaars subsidie. Bespreek de voor- en
nadelen.
òf:
(b) Steeds meer vrouwen voetballen. Sinds 2007 mogen Nederlandse vrouwenteams deelnemen
aan de mannencompetities. Denk je dat dit een goede zaak is? Beargumenteer je antwoord.
òf:
(c) Wanneer is een leraar een goede leraar? Geef je mening.
òf:
(d) Je kan winkelen midden in de stad òf in de nieuwe winkelcentra buiten de stad. Bespreek de
voor- en nadelen.
Deel 2

Beschrijving en verhaal
2

[25]

Kies één van de volgende onderwerpen:
Òf:
(a) Beschrijf de eigenschappen van een beste vriend of vriendin.
òf:
(b) Beschrijf ‘het vakantiegevoel’.
òf:
(c) Je bent afgelopen jaar naar de Zuidpool geweest. Schrijf een kort verhaal over een spannende
belevenis die je daar gehad hebt.
òf:
(d) Een kleinzoon helpt bij het opruimen van het huis van zijn grootmoeder en vindt iets waardoor
hij zijn grootmoeder in een ander licht gaat zien. Schrijf een kort verhaal over deze gebeurtenis
met als titel ‘Het verborgen leven van mevrouw Jansen’.

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every
reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the
publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.
University of Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2008

0503/02/M/J/08

