VERSLAG EXAMENBESPREKING VWO 2015 IN ZWOLLE
Datum: 26 mei 2015
Locatie: Carolus Clusius, Zwolle

Aanwezig:
Gerda Bosveld - Van der Capellen, Zwolle
Eveline Kester - Carolus Clusius, Zwolle
Fieke van Nieuwkoop - Gymnasium Celeanum, Zwolle
Sophia Sanders - Carolus Clusius, Zwolle
Paul Stevelmans - Levende Talen

De volgende vragen worden besproken: 5, 6, 12, 24, 30 en 40.

Vraag 5
Kern van het goede antwoord is melken.
- Dat je dieren niet alleen kunt jagen, maar daarnaast melken - goed
In plaats van koeien is ook dieren (zie tekst) in het antwoord goed.

Vraag 6
Deze vraag is niet gelukkig geformuleerd, want je kunt hem op verschillende manieren lezen.
- Je kan koeienmelk drinken (machen), maar als de koe niet goed behandeld is, is de melk ook
ongezonder (lassen) - eerste stuk telt, daarom goed
- Melk drinken voor de gezondheid - goed
- De gezondheid van melkproducten - niet goed
- Melkproducten als medicijn gebruiken bij ziektes - niet goed

Vraag 12

Belangrijk in het antwoord zijn de elementen: Muur en verplaatsen.
- Dat de Muur wordt veranderd naar een historisch foute plaats - goed, op het randje (leerling
bedoelde met veranderd eigenlijk verplaatst)

Vraag 24
Bewering 3 is lastig uit de tekst te halen.

Vraag 30
Belangrijk in het antwoord is of het stiekeme of het element op afstand (ook goed: van veraf).
In het antwoord moet ook een negatieve klank zitten. De vraag wordt geopperd of alle
leerlingen wel precies weten wat cookies betekent.
- Met cookies kun je kijken wat iemand op het internet gebruikt, een soort van verrekijker niet goed, want een van beide hierboven genoemde elementen ontbreekt
- bespieden / in de gaten houden - goed, want stiekeme element zit erin

Vraag 40
Per deel:
1) bewegingen / houding is cruciaal; het gaat om de buitenkant, wat je ziet.
- een leugenaar werkt zeer gecontroleerd - beide onderstreepte woorden fout
- hij of zij probeert erg zijn gedrag te controleren - fout
- houding van een leugenaar, doordat hij zich niet op zijn gemak voelt - goed
2) kern hier is mimiek, dus een antwoord met het woord gezichtsuitdrukking is goed.
3) hier waren geen problemen, de meeste leerlingen hebben dit deel goed.

