Voorbeeldexamen
Maatschappelijk Formeel
Deel B: Lezen en schrijven

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:

(dag/maand/jaar)

Naam van de instelling:
Land:

30

Taak 1
Straatfeest

U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren.
U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. U
maakt notities bij de informatiefolder.
–– Lees het notitieblaadje op de volgende pagina.
–– Lees de folder over de organisatie op pagina 4 en 5.
–– U mag in de tekst schrijven.
–– Vul het notitieblaadje aan.

Let op!
–– U mag het antwoord op de laatste vraag zelf bedenken.
–– U hoeft geen volledige zinnen te schrijven; alleen de inhoud wordt beoordeeld.
–– Schrijf binnen het kader. Alles wat u buiten het kader schrijft, wordt niet
beoordeeld.
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Uw notitieblaadje
Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?
_______________________________________________________________________________________________
Welke straatfeesten komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?
- ______________________________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________________________
Het feest voldoet aan alle voorwaarden. Waar hangt het krijgen van een financiële bijdrage
van af?
- ______________________________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________________________
De straat waarin je woont, is heel erg lang. Je wilt een straatfeest organiseren met alleen een
deel van de straat. In welk geval krijg je dan een financiële bijdrage?
_______________________________________________________________________________________________
Wie moet het straatfeest organiseren (2 voorwaarden)?
- ______________________________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________________________
Welke ondersteuning biedt de gemeente aan?
- ______________________________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________________________
Je wilt ook reclame maken voor het straatfeest. Welke eis wordt er gesteld aan de reclame?
_______________________________________________________________________________________________
Tip van de gemeente:
_______________________________________________________________________________________________
Waarom wil je een straatfeest organiseren?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Maatschappelijk Formeel

3

Deel B — Voorbeeldexamen

De folder
De gemeente Bertem wil de mensen aanmoedigen om elkaar beter te leren kennen door hen een
straatfeest te laten organiseren.
Het is de bedoeling om de buren, zowel jong als oud, samen te brengen, er een groot feest van te maken
en elkaar beter te leren kennen. De straatfeesten moeten ervoor zorgen dat men nieuwe vrienden maakt
en bestaande vrienden opzoekt.
Laten we samenwerken en er een fijne straat van maken!
Doel
Het gemeentebestuur wil mensen bij elkaar brengen in een ontspannen sfeer van verbondenheid
en ontmoeting. Daarom kunnen buren die samen een activiteit willen organiseren in hun straat
voortaan in aanmerking komen voor een subsidie, een financiële bijdrage van de gemeente.
Privéfeesten, familiefeesten, feesten van verenigingen met een ander doel dan het aanmoedigen
van de sociale contacten binnen een straat komen niet in aanmerking voor de subsidie. Er mag
ook geen winst gemaakt worden. Het straatfeest mag bovendien geen religieus, politiek of
commercieel karakter hebben. Het gemeentebestuur zal aan ieder goedgekeurd straatfeest een
subsidie van 150 euro toekennen, tenminste zolang er dat jaar nog budget is én voor zover de
straat niet al een gesubsidieerd feest heeft georganiseerd. Elke straat mag namelijk maar één keer
de subsidie ontvangen.
Doelgroep
Het straatfeest moet zich richten tot alle inwoners van één straat of alle inwoners van minstens
een tiental huizen die naast elkaar staan.
Initiatiefnemers
Als organisator moet je minstens met twee zijn en op een verschillend adres wonen in de straat
van het feest. Deze organisatoren dienen samen de aanvraag in en beiden zijn vervolgens de
verantwoordelijke contactpersonen.
Ondersteuning
De organisatoren ontvangen een financiële bijdrage van 150 euro die bedoeld is om de
organisatiekosten te betalen.
Goedgekeurde aanvragen kunnen gratis gebruik maken van het gemeentelijk uitleenmateriaal,
zoals tafels en stoelen of vlaggen. Welke materialen je kunt huren, vind je terug op www.bertem.
be/uitleen. Je vraagt het materiaal aan via het aanvraagformulier voor het straatfeest.
Promotie
De activiteit moet ruim bekendgemaakt worden in de buurt via posters, folders of uitnodigingen.
Vergeet niet om op het promotiemateriaal het logo van de gemeente Bertem en/of de tekst "Met
steun van de gemeente Bertem” te vermelden.
Het logo kun je aanvragen bij de dienst vrije tijd en communicatie.
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Afval
•
Het afval van het straatfeest kan verdeeld worden onder de vuilniszakken van de bewoners.
Elke bewoner mag slechts één vuilniszak aanbieden.
•
Zijn er meer vuilniszakken nodig? Bel dan naar EcoWerf op het gratis nummer 0800 970
97 en meldt dat er bij de volgende huisvuilophaling extra afvalzakken zullen aangeboden worden.
Hiervoor betaal je enkel de extra vuilniszakken.
•
Zijn er meer dan vier zakken per bewoner? Je kan dan een extra ophaling vragen. Hiervoor
bel je ook naar EcoWerf op het gratis nummer 0800 970 97 en vraag je een extra ophaling. Dit kost
75 euro plus de bijdrage per vuilniszak.
Tip
Bezorg de verantwoordelijke van Info Bertem achteraf enkele leuke foto's van uw straatfeest.
Meer info en aanvraag
Dienst vrije tijd en communicatie
Tervuursesteenweg 178
3060 Bertem
tel. 016 49 97 71
vrijetijd@bertem.be
Vermeld in je aanvraag zeker ook waarom je een straatfeest wil organiseren.
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Taak 2

35

Fotowedstrijd
U maakt heel graag foto’s. U leest in een tijdschrift over een fotowedstrijd. U wilt met uw
favoriete foto deelnemen.
–– Lees de informatie over de wedstrijd op de volgende pagina.
–– Schrijf een e-mail naar de redactie op pagina 8 en 9.
–– Beantwoord in uw e-mail alle vragen van de redactie.

Let op!
–– U mag uw foto zelf bedenken. U kunt ook een foto hieronder gebruiken.
–– Schrijf geen losse zinnen. Maak van uw tekst een logisch geheel.
–– Schrijf in uw eigen woorden. U mag geen zinnen letterlijk overnemen uit de
informatie over de wedstrijd.
–– Schrijf binnen het kader. Alles wat u buiten de kader schrijft, wordt niet beoordeeld.
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De informatie over de wedstrijd

ZOOM organiseert een fotowedstrijd
De grootste fotowedstrijd van Nederland. Fotografie is een manier om de wereld te begrijpen. Hebt u mooie
beelden en bent u klaar voor een wedstrijd? Stuur ons uw mooiste beeld en het bijhorende verhaal. Wie weet,
wint u een mooie prijs!
Voorwaarden en spelregels
•
De ingezonden foto moet een originele foto zijn.
•
Elke deelnemer kan maximaal één foto inzenden.
•
Inzenden kan t/m 30 september.
•
ZOOM stelt een jury samen die de foto’s beoordeelt en de winnaar aanduidt.
•
Er wordt één prijs uitgereikt. De winnaar kan kiezen tussen 800 euro of een reis van 7 dagen voor 1
persoon naar Bulgarije, inclusief verplaatsing heen en terug.
Om u kandidaat te stellen, moet u ons uw favoriete foto en het bijhorende verhaal sturen.
Een mooi beeld alleen is niet voldoende. Beelden worden beoordeeld op basis van de foto zelf én de uitleg
die erbij hoort. Beschrijf wat u op de foto ziet. Waar is de opname precies gemaakt (land en exacte locatie)?
Wat maakt deze foto als beeld bijzonder? Beschrijf minstens twee redenen waarom u denkt dat uw foto de
mooiste is.
Vermeld ook de volgende gegevens: uw naam, adres en telefoonnummer. Bovendien hebben we een korte
persoonlijke beschrijving van uzelf nodig. Omschrijf wat uw beroep is of wat u op dit moment doet en enkele
hobby’s die u naast het fotograferen hebt. Deze informatie wordt later gebruikt als u onze winnaar zou zijn.
Wilt u bevestigen dat u akkoord gaat met de voorwaarden en spelregels van onze wedstrijd?
Geef ook aan naar welke prijs uw voorkeur zou uitgaan, indien u de gelukkige winnaar zou zijn.
We kijken uit naar uw favoriete foto en wensen u veel succes!
Marc Jellemans
Redacteur ZOOM
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Uw e-mail
Aan
Onderwerp

redactie@zoom.be
fotowedstrijd
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Vervolg e-mail
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