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SCHRIJFTAAK C1-TEST ITNA
Op de volgende bladzijde vindt u twee fragmenten uit krantenartikels. Kies het artikel dat u het
meest aanspreekt.
Schrijf een tekst waarin u uw eigen mening geeft :
wat denkt u van het standpunt dat in het artikel wordt weergegeven?
bent u het ermee eens of hebt u een andere mening?

U hebt 1 uur de tijd.
De tekst wordt beoordeeld op
woordenschat;
structuur en coherentie;
grammaticale correctheid;
orthografische beheersing.

U schrijft een tekst van minimaal 300 woorden. Als u meer dan 40 woorden te weinig schrijft,
wordt de tekst niet beoordeeld. Als u tussen 260 en 299 woorden schrijft, worden 2 punten van
de 20 afgetrokken.
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Artikel 1

Ouders kamperen voor schoolpoort
Voor het derde jaar op rij kampeerden de ouders voor de schoolpoort van de SintGummaruskleuterschool.
Directeur Marcel Ooms begrijpt zeer goed dat sommige mensen er een slapeloze nacht voor over
hebben. ‘In februari houden we een eerste inschrijvingsronde voor de kindjes die al een broer of zus op
school hebben en voor de kinderen die voldoen aan de vereisten voor Gelijke Onderwijskansen. Dat zijn
veelal kinderen uit kansarme of rondtrekkende gezinnen zoals binnenschippers, foorreizigers en
woonwagenbewoners. Van de vijftig plaatsen die we ter beschikking hadden, waren er toen al dertig
ingenomen.'
De ouders die er een nachtje voor over hadden, vertegenwoordigden precies twintig kinderen. Tegen de
ochtend boden zich nog vier ouders aan, maar die moesten zonder meer terugkeren.
Bron: De Standaard online

Artikel 2

Vrijstelling gordelplicht wordt strenger
Op dit moment mogen bijna 300.000 Belgen zonder autogordel rijden. Veel te veel, zeker in vergelijking
met de buurlanden vindt de bevoegde staatssecretaris Hij legt de laatste hand aan een ingekorte lijst
met terechte aandoeningen zodat het aantal personen met ’gordelallergie’ ernstig wordt beperkt.
Sinds 2008 is het aantal toekenningen aan het zakken, maar nog steeds komen er jaarlijks meer dan
3.500 personen bij. In Nederland zijn er dat amper 500.
Om de gordelziekte in te dijken, leggen artsen die de rijgeschiktheid beoordelen momenteel de laatste
hand aan een gelimiteerde lijst met een tiental aandoeningen. Het gaat onder meer om problemen met
ribben, longen en het strottenhoofd.

Bron: De Standaard online

Klik hier om je tekst te typen

