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Vmbo kgt Nederlands 2012-1 

Voorbeeld van een brief: 

 

 

Marieke Schelten 

Lommerweg 43 

4321 TC Deelden 

 

Mr. H. Bronberg 

Bosweg 35 

2133 HC Uden 

 

Deelden, 2 februari 2012 

 

Geachte heer Bronberg, 

 

Mijn naam is Marieke Schelten. Ik ben 16 jaar oud en zit op het Daltoncollege in Deelden. Binnenkort 

mag ik op school een presentatie voor Nederlands houden. Omdat er de afgelopen tijd vaak 

berichten in de krant staan over het speuren naar slachtoffers, geef ik de presentatie over 

speurhonden. 

 

Graag zou ik u willen uitnodigen om, na mijn presentatie, te vertellen over het vak van hondentrainer 

en een demonstratie te geven. Zou u willen vertellen over de wettelijke eisen aan de selectie, 

opleiding en training van speurhonden? Ook vraag ik u informatie te geven over de scholing van 

instructeurs. 

 

De presentatie is op 15 februari, om 11:00 aan de Leidscheschans 120. Dit is al over twee weken, dus 

ik hoop dat u snel kunt reageren. 

 

Bij voorbaat bedank ik u voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marieke Schelten 
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Correctievoorschrift 

Je kunt maximaal 13 punten verdienen voor deze vraag. Je krijgt drie deelscore’s.  

Bepaal elke deelscore en tel ze bij elkaar op. 

Deelscore 1 

Je begint met 6 punten. Voor elk van de punten hieronder die ontbreken, gaat er één punt vanaf.  

Je deelscore kan niet lager worden dan 0. 

 jezelf voorstellen met naam, leeftijd en school 

 de presentatie en de keuze van je onderwerp 

 uitnodiging om praatje over het vak van hondentrainer te houden en demonstratie te geven 

 aanleiding: berichten in de krant 

 verzoek om informatie te geven over wettelijke eisen aan selectie, opleiding en training van 

speurhonden 

 verzoek om informatie te geven over scholing van instructeurs 

 plaats, datum en tijdstip van presentatie 

 verzoek om snelle reactie 

 bedankje voor mogelijke medewerking 

 alleen juiste/relevante informatie 

 

Deelscore 2 

Je begint met 4 punten. Als je één van de punten hieronder niet hebt, gaan er punten vanaf. (Er staat steeds 

bijgeschreven hoeveel punten er vanaf gaan). Je deelscore kan niet lager worden dan 0. 

 één of twee formuleringsfouten (onvolledige zinnen, onjuiste woordkeuze, onjuiste verwijzingen, 

onjuiste zinsbouw): 1 punt 

 drie of vier formuleringsfouten: 2 punten 

 vijf of meer formuleringsfouten: 3  punten 

 één of twee spelfouten (fouten in de spelling van werkwoordsvormen, overige spelfouten, inclusief 

ten onrechte opgenomen of weggelaten hoofdletters): 1 punt 

 drie of meer spelfouten: 2 punten 

 twee of meer interpunctiefouten: 1 punt 

 

Deelscore 3  

Je begint met 3 punten. Voor elk van de punten hieronder die ontbreken, gaat er één punt vanaf.  

Je deelscore kan niet lager worden dan 0. 

 Plaats 

 datum: 2 februari 2012 

 naam, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam afzender 

 naam, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam geadresseerde 

 aanhef 

 witregel na aanhef 

 witregel voor slotformule 

 slotformule 

 ondertekening en/of naam 

 alinea-indeling 

 samenhang 

 logische volgorde 

 passend taalgebruik 

 verzorgde indruk 


