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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 donkerblauwe 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:
(a) Zijn er nog kranten nodig nu er zoveel nieuws op het internet te vinden is? Beargumenteer je
antwoord.
òf
(b) Wat zou volgens jou de beste manier zijn om de CO2-uitstoot te verkleinen? Bespreek.
òf
(c) Op de verpakking van sigaretten staat al jaren dat het schadelijk is voor de gezondheid.
De overheid wil nu ook dat er zo’n waarschuwing op de verpakking van ongezond eten en
drinken verschijnt. Ben je het daarmee eens? Bespreek.
òf
(d) Is het nodig om kinderen te straffen als ze iets verkeerds doen, of is het beter om ze niet te
straffen en ze alleen te belonen als ze iets goeds doen? Bediscussieer.

Deel 2
Beschrijving en verhaal
2

[25]

Kies één van de volgende onderwerpen:
(a) Beschrijf een zonsopgang.
òf
(b) Beschrijf de sfeer op een popconcert.
òf
(c) In een dorp is een kasteel waar het spookt. Gebruik dit gegeven voor een kort verhaal.
òf
(d) Je bent met een groep vrienden een dagje op een onbewoond eiland. Jullie kunnen niet meer
terug. Vertel wat er gebeurt.
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