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Deel 1
Totaal 30 punten
Het antwoord is gebaseerd op de tekst en is in eigen woorden geformuleerd.
1.

Dit verwijst naar xtc-pil (1 punt)
Daar verwijst naar de scène over alcohol en drugs (1 punt)
Comazuipen betekent zo veel drinken in groepsverband dat je stomdronken bent
(1 punt)
Op stap geweest betekent uit geweest (1 punt)
Voor schut staan betekent voor gek staan (1 punt)

2.

Playback heeft voor dit onderwerp gekozen, omdat in een vorige voorstelling jongeren
heftig reageerden op een scène over drugs en alcohol. Bovendien is het een actueel
thema. (5 punten)

3.

Hot Spot is een interactief stuk, omdat de leerlingen mogen mespelen en meepraten.
Een voorbeeld is vind je in regel 33-37: Loes speelt de rol van Sunny. (5 punten)

4.

Het doel van Hot Spot is de jongeren ervan bewust te maken dat ze een keuze hebben
en invloed kunnen uitoefenen (5 punten).

5.

De schrijfster noemt de klas heel braaf, omdat ze door de groepsdruk politiek correcte
antwoorden geven (5punten).

6.

In een veilige sfeer kan een gesprek ontstaan, waarin de leerlingen durven vrijuit te
spreken over gebruik van alcohol en drugs zonder bang te hoeven zijn voor represailles.
(5 punten)

N.B.: in deel II en II worden de volgende elementen beoordeeld:
1. Inhoud: de kandidaat begrijpt de vraag en gaat er inhoudelijk op in - 30 %
2. Opbouw: de kandidaat presenteert relevante informatie op een gestructureerde en
doelgerichte manier -30%
3. Taalgebruik: de kandidaat kan de ideeën presenteren middels een helder, vloeiend en
accuraat taalgebruik - 40%

Deel 2
Passend en vloeiend geschreven commentaar in ongeveer 100 woorden

Totaal 30 punten

Deel 3
Totaal 40 punten
Een duidelijk gestructureerde tekst (minimum aantal woorden: 300), aansluitend bij het
opgegeven onderwerp, helder van inhoud en opbouw, met een duidelijk doel en passend
taalgebruik.

