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Gelegenheidsrijmpje maken
Niveau A1
Schrijven

60

mvt

Product: geprinte felicitatie op rijm.
Situatie:
Je beste vriend / vriendin is jarig. Bij het
geweldige cadeau wil je een fekicitatie op rijm
voegen.

Tip:
Gebruik een online woordenboek
als www.euroglotonline.nl

Taak:
Maak met behulp van het digitale woordenboek een rijmpje dat past bij de situatie (verjaardag
vriend / vriendin). Vertel wat je zo leuk vind aan deze persoon, wens hem / haar de allerbeste
dingen toe. Versier je rijmpje met passende digitale plaatjes.
Print het rijmpje op een A4 vel.
Welke nieuwe woorden heb je moeten opzoeken? Schrijf ze op met de betekenis in het
Nederlands.
Welke woorden die je niet kende hoefde je niet op te zoeken, waarom niet?
Variatie:
Je bent verliefd en maakt een rijmpje voor de jongen / het meisje van je dromen. Vertel wat
hem / haar zo speciaal maakt, noem de lichaamsdelen die je opvallen, bijv. mooie ogen.
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Naar de dokter
Niveau A1

Spreken

mvt

90

Product: uitgeprinte digitale pop met benoemde lichaamsdelen en
cassettebandje met genoemde lichaamsdelen. (speel een
dokterbezoek na)
Situatie:
Je hebt je pijn gedaan en moet in het buitenland
een dokter bezoeken. Gelukkig dat je veel
lichaamsdelen kunt benoemen en kunt uitleggen
van welk lichaamsdeel je last hebt.

Tip:
- Gebruik een zoekmachine, b.v.
www.google.fr
Gebruik een online woordenboek
als www.euroglotonline.nl

Taak:
Zoek een tekening of print van een persoon / pop op internet. Benoem de lichaamsdelen.
Welke nieuwe woorden heb je moeten opzoeken? Schrijf ze op met de betekenis in het
Nederlands.
Welke woorden die je niet kende hoefde je niet op te zoeken, waarom niet?
Spreek de lichaamsdelen in op een cassettebandje en verzin een gesprekje zoals dit bij de
dokter in het buitenland zou kunnen verlopen. Maak er de juiste geluiden bij met stem of
voorwerpen.
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Kleding kopen
Niveau A2

Spreken

mvt

90

Product: uitgeprinte digitale aangeklede pop met benoemde
kledingstukken
cassettebandje met genoemde kledingstukken. (speel een
winkelbezoek)
Situatie:
Je kleding is tijdens je vakantie uit je tent
gestolen dus je moet nieuwe kleding gaan
kopen. Gelukkig dat je veel kledingstukken
kunt benoemen en precies kunt uitleggen welk
kledingstuk en in welke kleur je wilt hebben.

Tip:
- Gebruik een zoekmachine, b.v.
www.google.fr
Gebruik een online woordenboek
als www.euroglotonline.nl

Taak:
Zoek een tekening of print van een aangekleed persoon / pop op internet. Benoem de
kledingstukken en de kleuren.
Welke nieuwe woorden heb je moeten opzoeken? Schrijf ze op met de betekenis in het
Nederlands.
Welke woorden die je niet kende hoefde je niet op te zoeken, waarom niet?
Spreek de kledingstukken in op een cassettebandje en verzin een gesprekje zoals dit in een
kledingzaak in het buitenland zou kunnen verlopen. Maak er de juiste geluiden bij met stem of
voorwerpen (bijv. deurbel rinkelt enz.)
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Onenigheid met je ouders
Niveau A2
Schrijven

60

mvt

Product: e-mail bericht uitgeprint
Situatie:
Je hebt onenigheid met je ouders en moet weer
dezelfde argumenten aanhoren als altijd.
Je bent benieuwd of je
correspondentievriend/vriendin je probleem
herkent, daarom stuur je haar een lijstje met
zinnen die je niet meer kan horen van je ouders.

Tip:
Gebruik een online woordenboek
als www.euroglotonline.nl

Taak:
Zoek op het internet naar een print van een prikbord. Tik daarop 10 zinnen die je nooit meer
van je ouders wilt horen en waarom.
Vertel wat je niet leuk vind van de reactie van je ouders.
Vraag een reactie van je vriend/ vriendin.
Welke nieuwe woorden heb je moeten opzoeken? Schrijf ze op met de betekenis in het
Nederlands.
Welke woorden die je niet kende hoefde je niet op te zoeken, waarom niet?
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Uitnodiging maken
Niveau A1

Schrijven

60

mvt

Product: geprinte uitnodiging
Situatie:
Je bent verhuisd naar een ander land.
Binnenkort ben je jarig en je mag van je ouders
een feestje geven voor al je nieuwe vrienden.

Tip:
1. Gebruik het woordenboek
www.euroglotonline.nl

Taak:
Maak een uitnodiging met uitgebreide, duidelijk informatie over plaats, tijd en soort feest.
Versier je uitnodiging met digitale plaatjes.
Print je uitnodiging op een A4 vel.
Welke nieuwe woorden heb je moeten opzoeken? Schrijf ze op met de betekenis in het
Nederlands.
Welke woorden die je niet kende hoefde je niet op te zoeken, waarom niet?
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Uitwisseling informatie
Niveau A1
Spreken

100

mvt

Product: Videoverslag met beschrijving van je woonplaats + plattegrond
Situatie:
In het kader van een uitwisselingsproject wil je
je nieuwe huisgenoot alvast voorbereiden op
wat hem of haar te wachten staat in zijn/haar
nieuwe woonplaats.

Tip:
Gebruik een online woordenboek
als www.euroglotonline.nl

Taak:
Maak een videoverslag over je woonplaats. Film de leukste, belangrijkste en stomste plekken
en vertel er wat over.
Maak een plattegrond en geef hierop aan welke plekken je hebt gefilmd.
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Een kaartje sturen
Niveau A1

Schrijven

60

mvt

Product: een leuke kaart.
Situatie:
Je hebt tijdens de zomervakantie een leuke
jongen, leuk meisje leren kennen. Jullie hebben
adressen uitgewisseld.

Tip:
• Gebruik het woordenboek
www.euroglotonline.nl
• Op internet kun je veel geschikte
plaatjes vinden
• Gebruik dikker papier voor je kaartje

Taak:
Stuur een leuke zelfgemaakte kaart.
Ontwerp een originele kaart op de computer (voor- en achterkant) en schrijf je nieuwe vriend,
vriendin kort over wat je b.v. doet op school, hoe het gaat met je familie of over je nieuwste
liefde….
Daarnaast toon je belangstelling voor je vriend / vriendin door een passende vraag te stellen.
Zorg ervoor dat de kaart verstuurd kan worden, bedenk zonodig een naam + adres als je geen
vriend of vriendin hebt in het land.
Een postzegel mag je tekenen.
Variatie:
Zoek een leuke elektronische kaart als je met je nieuwe vriend / vriendin e-mail adressen hebt
uitgewisseld.
Je vertelt ook nu weer kort wat over jezelf aan je vriend / vriendin en je toont belangstelling
voor hem of haar.
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Iets lekkers uitzoeken uit een menukaart
Niveau A1
Lezen

60

mvt

Product: Verslag van jouw keuze en reden bij de menukaart
Situatie:
Omdat je met je ouders een lange reis door
Frankrijk/ Duitsland / Engeland gaat maken en
jullie onderweg in wegrestaurants denken te
eten, probeer je alvast op internet gerechten te
zoeken die je lekker vindt.

Tip:
- Gebruik een zoekmachine, b.v.
www.google.fr
Gebruik een online woordenboek
als www.euroglotonline.nl

Taak:
Zoek een uitgebreide menukaart van een bekend wegrestaurantketen op het internet en print
deze uit.
Geef aan wat je lekker / minder lekker / helemaal niet lekker vindt
Welke nieuwe woorden heb je moeten opzoeken? Schrijf ze op met de betekenis in het
Nederlands.
Welke woorden die je niet kende hoefde je niet op te zoeken, waarom niet?
Variatie:
Je zoekt een geschikte supermarkt onderweg om boodschappen te doen. Taak: geef aan of de
prijzen van een vijftal artikelen die je dagelijks gebruikt duurder / even duur / goedkoper zijn
dan in Nederland. Geef ook hierbij weer aan welke woorden je moest opzoeken + betekenis en
welke je niet hoefde te zoeken en waarom.
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Aanmeldingsformulier voor een camping invullen
Niveau A1
Schrijven
60

mvt

Product: ingevuld formulier + uitgeprinte informatie.
Situatie:
Je mag meebepalen waar de vakantie dit jaar
naar toe gaat en jij wilt daarom informatie over
vakanties voor jongeren in je favoriete
vakantieland (Frankrijk / Duitsland / Engeland /
…).

Tip:
2. Gebruik het woordenboek
www.euroglotonline.nl
3. Gebruik een zoekprogramma als
www.google.com

Taak:
Zoek een geschikte camping voor jongeren of een groepsvakantie uitsluitend voor jongeren.
Print de informatie en het inschrijf- of aanvraagformulier vanaf het internet zodat je daarmee je
keuze duidelijk kunt maken en laat zien dat e.e.a. heel gemakkelijk te regelen is.
Onderstreep de woorden en alinea’s die je met name aanspreken en vat in het Nederlands kort
samen wat de strekking is van dat wat je onderstreept hebt
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Schriftelijk contact leggen
Niveau A1/A2
Schrijven

30

en

Product: brief of e-mail.
Situatie:
Je wilt graag je
Engels verbeteren en
zoekt daarom een
Engels sprekende
jongen/meisje om te
leren kennen en die
je kan helpen bij je
Engels.

Tip 1:
Gebruik de volgende briefindeling.
Jouw adres.
(regel overslaan)
Datum van jouw brief (25 January 2003 of January 25 2003).
(regel overslaan)
Aanhef (Dear Eva of dear John).
(regel overslaan)
Dan begin je nu met je brief.
Denk eraan gebruik alinea’s, dat maakt je brief overzichtelijker.
(regel overslaan)
Afsluitende groet (bye of love of write back soon of see you).
Jouw naam.

Tip 2:
Adressen kun je via internet vinden (zoek op correspondentie in de
taal waarin je wilt corresponderen)
Taak:
Schrijf een kort briefje naar een Engels sprekende jongen/meisje en vertel iets over jezelf, de
plaats waar je woont, je leeftijd, hoe je eruit ziet, je familie, je hobby’s, je school (naam, welke
klas), enz. (misschien wil je nog meer vertellen).
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Paspoort n.a.v. een film
Niveau A1
Schrijven
Niveau B1
Luisteren

30
60

mvt
mvt

Product: paspoort van een filmpersonnage.
Situatie:
Je hebt een film gezien.
Een van de personen in de film spreekt je het
meest aan.

Tip:
Gebruik het
woordenboek
www.euroglotonline.nl

Taak:
Je maakt een ‘paspoort’ in het Duits/Engels/Frans/… van de persoon die je het meest
aanspreekt. Dit doe je op basis van de informatie die je door de film hebt gekregen van de
persoon.
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Camping kiezen op basis van folders of internetinformatie
Niveau A1
Lezen
60
mvt
Product: verslag van jouw keuze en reden bij de folder.
Situatie:
Je bent in tijdens je vakantie in het buitenland
op zoek naar een camping in de buurt.

Tip:
Gebruik het
woordenboek
www.euroglotonline.nl

Taak:
Via folders van campings of informatie op internet zoek je een geschikte camping in de buurt.
Geef aan van te voren wat daarbij voor jou belangrijk is (zoals bijvoorbeeld de prijs, faciliteiten
op de camping als zwembad of aanwezigheid snackbar)
Zoek een geschikte camping. Bewaar de folder of de geprinte informatie van internet bij je
keuze.
Geef daarbij een overzicht van nieuwe woorden die je hebt geleerd en de betekenis ervan.
Variatie:
1. Je zoekt een geschikt hotel, restaurant in de buurt van je verblijfplaats
2. Uit verschillende advertenties of websites van winkels kies je het product dat je zoekt
(nieuwe slaapzak, nieuw badpak etc)
3.
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Over je hobby vertellen
Niveau A1

Spreken

60

mvt

Product: een (opgenomen) mondelinge presentatie
Situatie:

Tips:

Je bent in een vreemd land van jouw keuze.
Tijdens een feestje wil je aan nieuwe
vrienden op over je favoriete hobby
vertellen.

Zoek informatie in de taal over je hobby
(internet)

Taak:
Geef mondeling informatie over je favoriete hobby.denk aan wat, met wie, waar, wanneer,
hoe en zo mogelijk waarom.
Geef in het Nederlands in een zin aan wat je ook graag had willen vertellen , maar nog te
moeilijk vindt in de vreemde taal.

Variaties:
1. Je vertelt over je huisdier.
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Jezelf presenteren
Niveau A1

Spreken

30

mvt

Product: een (opgenomen) mondelinge presentatie
Situatie:
Je hebt ergens in het buitenland of op een Nederlandse
camping of bij een uitwisseling iemand leren kennen.
Jullie vertellen elkaar over je gezinnen en hoe je thuis
woont.

Tips:

Taak:
Beschrijf je familie. Uit hoeveel personen bestaat die, welke leeftijd hebben ze, wat zijn hun
hobbies, kun je een beetje met ze opschieten,…
Beschrijf ook hoe je woont. Hebben jullie een eigen huis of een huurhuis, een
vrijstaande woning, een twee-onder-een-kap, een flat of nog een ander huis? Hoeveel
heeft het huis? Heb je een kamer voor jezelf? Hoe is die ingericht?

Variatiemogelijkheid:
Je vertelt over je laatste vakantie.
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Je introduceert jezelf bij leeftijdsgenoten
Niveau A1

Spreken

30

mvt

Product: Mondelinge informatie opgenomen op video- of geluidscassette.
Situatie:
Je bent in een vreemd land van jouw keuze. Op de camping
wordt je aangesproken door leuke leeftijdsgenoten. Jullie praten
kort en jij wilt graag contact houden.

Tips:

Taak:
Je stelt jezelf voor aan onbekende leeftijdsgenoten die je aanspreken en je vertelt iets over jezelf.
Geef op papier in het Nederlands aan wat je over jezelf wilt vertellen en hoe jij je op wil stellen.
Variatie:
Bereid een gesprek voor met een klasgenootje. Jullie maken kennis met elkaar en je vertelt beide iets
over jezelf wat je belangrijk vindt. Stel elkaar naar aanleiding van dat wat je hoort van de ander ook een
vraag.
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Weer beschrijven
Niveau A2

Spreken

60

mvt

Product: cassettebandje van weersbeschrijving.
Situatie:
Je belt naar je vriend / vriendin inhet buitenland
en beschrijft het weer van de dag. Je vertelt wat
voor invloed het weer heeft op jezelf, je
omgeving, de bomen en planten.

Tip:
Gebruik een online woordenboek
als www.euroglotonline.nl

Taak:
Neem je beschrijving op cassettebandje op.
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Informatie halen uit krant.
Niveau A2

Lezen

mvt

Product: kort verslag
Situatie: Je familie kent een buitenlandse familie in een

Tips:

grote stad aldaar. Ze hebben een zoon/dochter van jouw
leeftijd die zoals je hebt begrepen heel erg in het nieuws is
geïnteresseerd. Omdat je binnenkort naar het buitenland
vertrekt wil je weten of dezelfde berichten in de krant staan als
in Nederland

Zoek een webpagina van
een buitenlandse krant via
www.kidon.com

Taak: Maak een overzicht van de titels. Kies een onderwerp uit waarover ook in een
Nederlandse krant informatie gegeven wordt. Vergelijk beide artikelen, geef aan wat de
overeenkomsten en de verschillen zijn.

Variaties:
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Een dagprogramma voor een pretpark samenstellen
Niveau A2

Lezen

60

mvt

Product: een dagprogramma
Situatie:
Je school maakt een reisje naar
het buitenland. Jullie gaan naar
een pretpark en jij stelt het
dagprogramma samen.

Tips:
Gebruik voor het zoeken van een pretpark een
zoekmachine voor de taal die je wilt gebruiken, bijv.
yahoo.fr, yahoo.du
Gebruik indien nodig een woordenboek online:
www.euroglotonline.nl

Taak:
Zoek de informatie - over een pretpark naar keuze - op internet op en print deze uit.
Stel een dagprogramma samen en vermeld openingstijden, prijzen, groepskorting en wat er te
zien is.

Variaties:
Stel een dagprogramma samen voor een dierentuin of een programma voor een dagje in een
grote stad
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Informatie zoeken om een dagprogramma samen te stellen
Niveau A2

Lezen

mvt

90

Product: een dagprogramma voor een uitstapje naar een stad of een programmaboekje
Situatie:
Je gaat met je klas een dagje naar een voor je/jullie
onbekende stad. Je wilt d.m.v. informatie uit brochures of
internet een leuk programma opstellen

Tips:

Taak:
Pak de brochures en folders, die je ter beschikking staan of zoek op internet de homepage van
de stad waar je naar toe gaat.
Zoek uit welke mogelijkheden je tijdens je uitstapje hebt om leuke dingen te zien en te leren
kennen. Kijk ook welke onkosten je zult moeten maken.
Stel uiteindelijk in een kleine schema een dagprogramma samen.
Voeg bij je presentatie een overzicht van de bronnen waar je gebruik van gemaakt hebt.
Je kunt ook een programmaboekje maken en daarbij gebruik maken van geprinte onderdelen
van de internetsites die je hebt gebruikt.
Variatiemogelijkheid:
Stel een ochtendprogramma met lunch en een middagprogramma met diner samen voor
een groep van 15 personen.
De opdracht wordt een beetje moeilijker als je ervan uit gaat dat je maar een beperkt
bedrag kunt besteden bijvoorbeeld 25 à 35 euro per leerling.
Je maakt een programma voor een meerdaagse excursie met je klas.
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Samen plannen maken om uit te gaan
Niveau A2

Gesprekken voeren

30

mvt

Product: een (opgenomen) gesprek over je plannen
Situatie:
Je bent bij een
buitenlandse partner of
andersom. Jullie spreken af
wat jullie `s avonds gaan
doen.

Tips:
Parijs: http://www.enst.fr/languescultures/fle/LequotidienaTelecom.htm
Uitgaan: http://www.euronight.com/clubbers_news.htm
http://www.profilweb.com/

Taak:
Je wilt `s avonds met je buitenlandse vriend of vriendin uitgaan. Er zijn
meerdere mogelijkheden. Jullie spreken af, wat jullie precies gaan doen. In het
begin heeft iedereen een andere idee van wat leuk zou zijn, maar uiteindelijk
komen jullie er wel uit.

Variaties:
Je spreekt af, wat je te eten haalt/maakt, naar welke film je gaat…
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Informatie halen uit krant.
Niveau A2
Niveau A2

60

Lezen
Luisteren

60

mvt
mvt

Product: getypte of geprinte samenvatting van een krantenartikel
Situatie:

Tips:

Je wilt op vakantie in het buitenland weten
wat er aan de hand is in de wereld.

Zoek een webpagina van een buitenlandse
krant bijvoorbeeld via www.kidon.com

Taak:

Zoek op het internet een krant van je keuze, Kies een artikel dat je aanspreekt kijk ook naar
foto’s e.d. als ondersteuning bij de tekst.
Print de tekst en onderstreep de kernzinnen. Tik een samenvatting in het Nederlands van wat je
hebt gelezen. Ga hierbij uit van de onderstreepte kernzinnen.

Variaties: Luister naar de nieuwsberichten op radio of tv in het land en vergelijk die
informatie met wat er in de krant staan. Deze zijn ook via internet te vinden.
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Een camping reserveren
Niveau A2
Schrijven
Niveau B1
Lezen

30
30

en
en

Product: ingevuld formulier.
Situatie:
Tips:
Dit jaar ga je op fietsvakantie met het hele gezin vader, moeder, zus (16), broer
(21) en zusje (11) in de provincie Kent in Engeland. Jullie hebben ieder je eigen
spullen op de fiets. Jouw vader en moeder slapen in 1 tent, jij en je zusje ook en
jouw broer slaapt alleen. Je hebt een inschrijfformulier ontvangen van de
camping van jullie keuze.
Jij (13) moet het formulier ingevuld terugsturen.
Taak lezen: zoek op internet een camping die geschikt is voor jullie familie en die biedt wat jij
leuk vindt. Print het inschrijfformulier.
Taak schrijven: Vul het formulier in.
Engels voorbeeld:
Campsite The Kent Gardens.
Period of your stay: from __________ till __________ (dd/mm/yyyy)
Name:
Address:
Place:
Country:
e-mail:
Date of birth:
Male/female:
Passport number:
Nationality:
Tick the box(es) below.
caravan
:
small tent
:
large tent
:
electricity
:

bicycle
camper
boat
other facilities

How many person(s) younger than 18 years : ______ persons
How many person(s) older than 18
years : ______ persons
Way of payment.
credit card
cash at arrival (30% has to be paid in advance)
Bank/giro. Please write down the number: ____________
By Internet. Please deposit on number 10662003 at Lloyds Bank London,
in favour of Mr. Enterprise, Gardens road Kent 123
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Verstrekken van informatie over een dierentuin
30
Niveau A2
Luisteren

en

Product: Mondelinge (bandje) of schriftelijke weergave van een tekst
Situatie:
Jullie hebben een familie-uitje naar Burgers Zoo in Arnhem. Opa betaalt
als hij en oma (beide bejaard) mee mogen met jullie gezin bestaande uit
vader, moeder, je zussen Sandy van 21, Selena van 18, je broertje Ian
van 7 en jij natuurlijk.
Je krijgt Engels op 1 VMBO dus jij mag bellen. Je belt Burgers Zoo en
je krijgt een bandje te horen in het Engels over openingstijden,
toegangsprijzen enz.

Tips:

Taak:
Geef opa de juiste informatie over kosten, kortingen, openingstijden, etc.
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Beslissen voor uitstapje met het oog op weersvoorspellingen
30
Niveau A2
Luisteren
en
Product: kort verslag van een genomen beslissing met reden.

Situatie:
Jullie gezin is op vakantie in het plaatsje Torquay, Zuidwest
Engeland, zon, zee en strand de perfecte vakantie voor jou.
Maar vader wil morgen een autorit door Wales maken en wat
interessante dorpjes bezichtigen, maar dan moet het wel droog
zijn anders gaan jullie op zondag of maandag. Jij gaat liever
bakken in de zon. Jij en je vader besluiten naar het nieuws te
luisteren.

Tips:

Taak:
Je hoort de weersverwachting voor de komende vier dagen op BBC radio.
De vraag is wanneer gaan jullie naar het strand en wanneer kunnen jullie beter de dorpentocht
maken?
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Schriftelijke aangifte van diefstal.
Niveau A2
Schrijven

30

en

Product: ingevuld aangifteformulier.
Situatie:
Je bent met school een weekend naar Londen. Met een
groepje vrienden duik je uiteraard McDonalds binnen om
een iets lekkers te eten. Als je wil afrekenen blijkt je
rugzak gestolen te zijn. Je bent wel goed verzekerd, maar
je zult bij de plaatselijke politie aangifte moeten doen.

Tips:
Words to help:
Police station, bag, camera,
sunglasses,
Somebody has stolen my…..,

Taak:
Je vertelt op het politiebureau wat er is gebeurd. Jouw rugzak is gestolen met de volgende
spullen: fotocamera, een diskman en 5 Cd’s, een zonnebril en honkbal pet.
Je moet ook een formulier invullen.
Informatie invullen op een aangifteformulier.
Over het algemeen zul je de volgende informatie moeten verschaffen:
Jouw naam, adres, plaats, land, geboortedatum, Paspoortnummer.
Verzekeringsmaatschappij, Polisnummer.
Tijd van de diefstal. Spullen die gestolen zijn.
Gegevens die jou worden gevraagd.
Date of this report:
Name:
Address:
Place:
Country:
Date of birth:
Male/female:
Passport number:
Nationality:
Place you are staying:
Insurance company:
Number:
Describe what happened.
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(per telefoon) een antwoordapparaat beluisteren
Niveau A2
Niveau A2

Luisteren
(spreken + schrijven )

30
60

mvt
mvt

Product: een mondelinge of schriftelijke weergave van de tekst van een antwoordapparaat
Situatie:
Je wilt naar de film, maar weet niet welke films er
draaien. Je belt de bioscoop op en krijgt een
antwoordapparaat die heel nauwkeurig alle begintijden
en titels doorgeeft evenals een korte inhoudsopgave.

Tips:
Stel jezelf van te voren vragen
over het onderwerp. Denk aan
wie, wat, waar, wanneer, hoe,
waarom...

Taak:
Luister naar de tekst op het apparaat- zo nodig twee keer. Je mag tijdens het luisteren
trefwoorden opschrijven. Geef daarna hetgene wat je begrepen hebt mondeling of
schriftelijk weer.

Variatiemogelijkheid:
Je kiest niet voor een bioscoop, maar voor een andere dienst: b.v. voor een
informatienummer van een reisbureau voor last-minute-reizen of een informatienummer van
een museum waar je naar toe wilt. Ook de landelijke VVVs hebben vaak antwoordapparaten.
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Een beschrijving geven van hoe je eruit ziet
Niveau A2

Schrijven

60

mvt

Product: een persoonsbeschrijving
Situatie:
Je hebt tijdens het chatten een leuke kennis opgedaan
en wil hem / haar beschrijven hoe je eruit ziet.

Tips:

Kijk voor schrijftips in de vaklokalen
van www.digischool.nl

Taak:
Beschrijf jezelf uitvoerig en nauwkeurig. Probeer je voor te stellen wat belangrijk is voor de ander
en wat je zelf belangrijk zou vinden om van een ander te weten.
Beschrijf jezelf uitvoerig en nauwkeurig. Probeer je voor te stellen wat belangrijk is voor de ander
en wat je zelf belangrijk zou vinden om van een ander te weten.
Variatie:
Geef een beschrijving van je huisdier. Vertel ook iets over het karakter van je
huisdier.
Geef een beschrijving van je beste vriend / beste vriendin. Vertel ook over zijn of
haar karakter

30

Doorontwikkelgroep Taalportfolio

Mondelinge aangifte van diefstal.
Niveau A2
Spreken

30

mvt

Product: Opname audiocassette (dialoog)
Situatie:
Tips:
Je bent met school een weekend naar Londen. Met een groepje
vrienden duik je uiteraard McDonalds binnen om een iets lekkers te
eten. Als je wil afrekenen blijkt je rugzak gestolen te zijn. Je bent
wel goed verzekerd, maar je zult bij de plaatselijke politie aangifte
moeten doen.
Taak:
Je vertelt op het politiebureau wat er is gebeurd. Jouw rugzak is gestolen met de volgende
spullen: fotocamera, een diskman en 5 cd’s, een zonnebril en honkbal pet.
Over het algemeen zul je de volgende informatie moeten verschaffen:
Jouw naam, adres, plaats, land, geboortedatum, Paspoortnummer.
Verzekeringsmaatschappij, Polisnummer.
Tijd van de diefstal. Spullen die gestolen zijn.
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Het dagelijkse leven bespreken
Niveau A2

spreken

mvt

90

Product: opname van een mondelinge verslag of gesprek op tape
Situatie:

Tips:

Tijdens een uitwisseling waarbij je op bezoek bent bij
een buitenlandse familie vragen zij je te beschrijven
hoe jouw dagelijks leven eruit ziet.
Ze zijn geïnteresserd in het gezin waar je uit komt, je
woonomgeving, je hobby’s, je school etc.

Maak zo mogelijk gebruik van
foto’s

Taak:
Stel een presentatie samen over je dagelijks leven. Je oefent van te voren en neemt de
presentatie op cassette op. Zorg ervoor dat je foto’s bij de presentatie bewaard worden.

Variaties:
Vertel over je dagindeling door de week en in het weekend.
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Over je voetbalclub spreken
Niveau A2

spreken

60

mvt

Product: opname van een gesprek op tape
Situatie:

Tips:

Je hebt een uitwisseling met een buitenlandse
voetbalclub. Op de tweede avond van je verblijf
daar is je gevraagd iets over je woonplaats te
vertellen.

Gebruik een landkaart of een poster met
foto’s van je woonplaats.

Taak:
Stel een presentatie samen over je woonplaats. Je oefent van te voren en neemt de presentatie
op cassette op.

Variaties:
Presenteer je volleybalclub of je skeelerclub etc
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Uitwisselen van persoonlijke gegevens
Niveau A2

Spreken

30

en

Product: Gesprek op video- of geluidscassette.
Situatie:
Jouw school doet mee aan een
uitwisselingsproject met een buitenlandse
school. De kinderen van die school spreken
alleen Engels.
Om elkaar wat beter te leren kennen volgt er
eerst een kennismakingsrondje.

Tips:
Je zou de volgende dingen over kunnen vertellen:
Naam, leeftijd, waar je woont, samenstelling van je
familie, school en vakken, hobby’s, vrienden, hoe
een schooldag eruit ziet, wat je in de weekends doet,
huisdier(en), enz.

Taak:
Je stelt jezelf aan iemand voor en vertelt iets over jezelf.
(Gebruik hele zinnen bij het gesprek)
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Spreken over je favoriete t.v. programma
Niveau A2

Spreken

90

fa

Product: Mondelinge informatie opgenomen op video- of geluidscassette.
Situatie:
Tijdens de vakantie praat je met jongeren die je hebt
leren kennen over t.v. programma’s. Zij willen van jou
weten waar jij het liefst naar kijkt.

Tips:
Je kunt van te voren op internet zoeken of
jouw favoriete programma ook in
Frankrijk bestaat.

Taak:
Je vertelt over (een van) je favoriete t.v programma. Waar gaat het over, wat vind jij er leuk aan, hoe
vaak wordt het uitgezonden, met wie kijk je altijd…

Variatie:
- Bereid een gesprek voor over je favoriete t.v. programma(’s) met een klasgenoot. Stel
elkaar vragen en ga in op wat de ander vertelt..
- Geef een presentatie of houd een gesprek met een klasgenoot over muziek waar je van
houdt of over een hele leuke film die je hebt gezien.
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Telefonisch doorgeven van informatie.
Niveau A2/B1
Spreken

30

en

Product: Telefoongesprek (opgenomen op geluidscassette).
Situatie:
Tips:
Jouw ouders hebben een bijeenkomst waar ze
onmogelijk onderuit kunnen.
Maar er is een probleem. Een Amerikaanse
collega (Sandra Bullock) van jouw moeder
zou juist die avond bellen en het is belangrijk
dat zij de informatie die jouw moeder heeft
voorbereid krijgt.
Taak:
Geef de volgende inlichtingen in het Engels aan die collega.
Mevrouw Bullock, mijn moeder is niet thuis.
Zij moest plotseling weg met mijn vader.
Maar mijn moeder zei mij de volgende informatie aan u door te geven.
De foto’s van de meisjes voor het blad Teenagers zijn klaar.
Ze liggen nog bij de fotograaf.
Mijn moeder gaat ze morgen ophalen en stuurt het direct naar uw kantoor.
Ik moest ook van mijn moeder doorgeven dat ze morgen foto’s gaat maken bij een
modeshow waar de zomerkleding 2003 wordt geshowd.
U kunt haar morgenavond tussen 19.00 en 20.00 uur daarover bellen op nummer
0670070070.
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Wijs iemand de weg.
Niveau A2

Spreken

30

En

Product: Routebeschrijving.
Situatie:
Je kampeert in het Engelse dorpje Bath in de provincie Cornwall
(zuidwest Engeland).
Je bent daar op vakantie met jouw familie en je bent met wat
vrienden een flinke wandeling aan het maken.
Dan stopt er een auto met een Deens kenteken en de bestuurder
vraagt jou naar hotel The Red Square, want hij is de weg kwijt en
is al een uur aan het rondrijden. Jij en jouw groepje staan nu in de
Royal Crescent; pas op in Engeland rijden ze links.

Tips:

Taak:
Wijs de Deense toerist de weg naar hotel The Red Square.
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Advertenties zoeken en lezen voor baantje als au-pair
Niveau B1

Lezen

30

mvt

Product: een samenvatting
Situatie:
Je wilt na de middelbare school
als AU PAIR gaan werken..

Tips:
Gebruik voor het zoeken van een bemiddelinsbureau
een zoekmachine voor de taal die je wilt gebruiken, bijv.
yahoo.fr, yahoo.du

Taak:
Zoek op internet naar een bemiddelingsbureau, print hun aanbod uit en vat deze samen.

Variaties:
Zoek op internet naar vakantiebaantje
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e-mail contact n.a.v. videoclip
Niveau B1
schrijven

fa

90

Product: brief of e-mail

Tips:

Situatie:
Je hebt net de clip gezien en
beluisterd die je aangeraden is door je
correspondentievriend(in) in Lille.*
(*land / stad van de doeltaal)

-

Clips: TV5 of
www.tv5.org
Teksten: www.paroles.net

Kies hiervoor zelf een clip die je toewijst aan je
correspondentievriend(in). Kijk bij de tips waar je clips
kunt vinden in de taal die je leert.
Taak:
Je schrijft een reactie en vergelijkt de muziek / clip met een ander nummer
dat je erop vindt lijken en dat je even goed/slecht vindt.
Geef de tip om naar een clip te luisteren die je veel beter vindt en geef aan waarom je die beter
vindt.
Vertel ook wat je echt het dieptepunt vindt op gebied van clips en waarom.
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e-mail contact of gesprek n.a.v. videoclip
Niveau B1
Schrijven of spreken
Niveau B2
Lezen/luisteren

150 ‘

fa

Product: verslag / briefje of e-mail / geluidsopname

Tips:

Situatie:

Clips: TV5 www.tv5.org
Je hebt net de clip gezien en beluisterd die je aangeraden is door Teksten: www.paroles.net
woordenboek
je correspondentievriend(in) in Marseille (land / stad van de
www.euroglot.nl
doeltaal).
www.euroglotonline.nl
Kies hiervoor zelf een clip die je toewijst aan je
correspondentievriend(in). Kijk bij de tips waar je clips kunt
vinden in de taal die je leert.
Taak:
Vergelijk de tekst met twee andere nummers in de ‘taal’ die hetzelfde
thema hebben.
Schrijf/vertel welke tekst je de beste vindt en leg uit waarom.
Vertel ook welke tekst je het meest aanspreekt en waarom.
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Een voordracht over je hobby
Niveau B1

Spreken

30

mvt

Product: een (opgenomen) mondelinge presentatie
Situatie:
Je bent bij een buitenlandse
partner of andersom. Jullie
praten over je hobby’s.

Tips:
Je kunt je presentatie met foto´s of dingen die je bij je
hobby gebruikt ondersteunen, eventueel maak je een
video-opname waarbij je de informatie inspreekt.

Taak:
Leg in het gesprek uit waarom precies jij je hobby zo leuk vindt.
Hoe ben je ertoe gekomen? Hoe lang ben je er al mee bezig?
Wat doe je precies? Op welke manier en wanneer ben je met je hobby bezig?
Individueel of met anderen samen? Welke kosten zijn ermee gemoeid?…

Variatiemogelijkheid:
Je vertelt over je baantje, over een stage die je gedaan hebt of over een buitengewone activiteit
waar je mee bezig bent geweest.
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Een documentaire beluisteren
Niveau B1
Niveau B2

Luisteren
(spreken + schrijven )

60
120

mvt
mvt

Product: een samenvatting van een documentaire
Situatie:
Je wilt een verslag over een bepaald onderwerp
schrijven. Er is materiaal op video, maar dat is wel in
een andere taal.
Je kijkt naar de documentaire en probeert om alles goed
te begrijpen.

Tips:
Stel jezelf van te voren vragen
over het onderwerp. Denk aan
wie, wat, waar, wanneer, hoe,
waarom...

Taak:
Kijk naar het filmmateriaal wat je voor je onderwerp ter beschikking hebt. Luister naar de
tekst. De beelden helpen je wel om te begrijpen, wat er uitgelegd wordt. Vat dan de
belangrijkste dingen uit de film samen en verwerk deze in je verslag of vertel ze aan
iemand anders die ook belangstelling heeft in het onderwerp. Wat zijn de hoofdrolspelers,
waar speelt de handeling, waar gaat het om….

Variatiemogelijkheid:
Iemand uit je klas heft een verslag gemaakt van een tv documentaire.
Hij of zij gaat erover vertellen. Je luistert naar hem of haar en vat het geheel kort samen.
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De hoofdpunten van het nieuws begrijpen
Niveau B1

Luisteren

60

fa

Product: een verslag
Situatie:
Je bent benieuwd naar de items die in Frankrijk
op het nieuws zijn in vergelijking met het
Nederlandse nieuws.
Je gaat naar www.rfi.fr en klikt aan: LE
DERNIER JOURNAL.

Tips:
Sla de uitzending op en beluister
deze een aantal malen.
Gebruik het woordenboek
www.euroglotonline.nl

Taak:
Geef de hoofdpunten van het nieuws op de radio en een paar details in vergelijking met het
Nederlandse nieuws van dezelfde dag. Noteer alleen de hoofdpunten, je hoeft niet alles te
begrijpen.

Variaties:
Geef de hoofdpunten en enkele details van het regionale nieuws op de TV.

43

Doorontwikkelgroep Taalportfolio

Stukje schrijven over verblijf in het buitenland.
Niveau B1..

Schrijven

60

mvt

Product: verslag per e-mail
Situatie:
Je bent met je klas 4 dagen naar jullie
partnerschool in het buitenland geweest.
Voor hun schoolkrant mag jij nu een stukje
schrijven over je ervaringen en
belevenissen.

Tips:
1.

Zoek informatie over een gebied /
school via internet als je zelf (nog) niet de
ervaring hebt meegemaakt.
2.
Gebruik online woordenboek
www.euroglotonline.nl

Taak: Beschrijf duidelijk, per dag, wat je opviel, wat je het leukste vond.
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Sollicitatiebrief au-pair schrijven
Niveau B1

Schrijven

60

mvt

Product: een sollicitatiebrief
Situatie:
Je wilt na de middelbare school als AU PAIR gaan werken.
Zoek op internet een advertentie
van een bemiddelingsbureau, print deze uit en reageer.
-

Tips:
Gebruik voor het zoeken van de brief een
zoekmachine voor de taal die je wilt gebruiken, bijv.
yahoo.fr, yahoo.du
Gebruik voor het maken van je brief de
spellingscontrole van Word. Voor een handleiding zie
bijlage.
Gebruik ook het vertaalprogramma Euroglot. Zie
bijlage.

Taak:
Zoek op internet naar een bemiddelingsbureau, print hun aanbod uit en reageer op een van de
advertenties voor een au-pair zodat je een goede kans maakt om aangenomen te worden.

Variaties:
Zoek op internet naar vakantiebaantje en reageer op een van deze advertenties.
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Een verhaal schrijven bij een foto
Niveau B1

Schrijven

60

mvt

Product: een verhaal bij een foto/beeld
Situatie:
Je hebt een aantal foto´s of beelden, waaruit je één mag
kiezen, die je het meest aanspreekt.

Tips:

Taak:
Schrijf een verhaal bij deze foto. Verzin een titel en schrijf je tekst passend bij deze titel.
Denk even goed na hoe je je tekst het beste kunt opbouwen. Dat hangt ook af van de soort
tekst dat je wilt schrijven (een liefdesverhaal, iets spannends, een reisverslag…).
Gebruik mindstens 300 woorden.
Als je klaar bent, controleer je verhaal. Haal eventuele fouten eruit, vermijd bijvoorbeeld
overbodige herhalingen.

Variatiemogelijkheid:
Als meer leerlingen aan deze opdracht werken kun je ook samen bepalen wat het thema
wordt van je verhaal (liefde, verraad, moord, problemen in een gezin….). Of je legt bv. samen
vast, met welke eerste zin iedereen begint. Na het schrijven ga je dan je verhalen vergelijken
en bespreken, om te bepalen welke je de leukste vindt.
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Kennismaking als au-pair met de familie
Niveau B1

Spreken

30

mvt

Product: een (opgenomen) presentatie
Situatie:
Je hebt gesolliciteerd als AU PAIR in (plaats naar
keuze). Je bent bij het huis van het gezin aan
gekomen en belt aan. Een jongetje doet de deur
open.

Tips:
Maak voor de vertaling gebruik van
een
woordenboek
of gebruik internet
www.euroglotonline.nl

Taak:
Stel je voor aan het jongetje, en vraag daarna naar vader of moeder.
Vervolgens stel jij jezelf voor als de nieuwe au pair aan de vader en/of de moeder. Vertel ook
waarom je als au pair wilt werken.
Vraag informatie over het gezin (hoeveel kinderen, hoeveel je verdient, wanneer je werkt, over
je kamer, ...)
Je neemt je verhaal op, maak er eventueel samen met een klasgenoot een echt gesprek van.

Variatiemogelijkheid:
Je stelt je voor aan een restauranteigenaar, een campingbaas etc . Iemand die een
werknemer vraagt en waar jij graag wilt werken om het leren van de taal en geld verdienen
te combineren
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Informatie over een stad verzamelen
Niveau B1

Lezen (+ schrijven)

150

mvt

Product: een presentatie of een verslag van een of van jouw stad
Situatie:
Je wilt aan iemand anders een nieuwe stad voorstellen.

Tips:

Taak:
Je verzamelt materiaal uit boeken of reisgidsen of je kijkt op internet, wat er over `jouw´ stad te
vinden is. Je leest alle informaties en selecteert meteen welke informatie te gebruiken is en
welke niet.
Je probeert om een zo veelzijdig mogelijk beeld over de stad te krijgen.
Je vat je resultaten in een verslag samen of maakt er een presentatie van.
Voeg bij je presentatie een overzicht van de bronnen waar je gebruik van gemaakt hebt.

Variatiemogelijkheid:
Je presenteert een hobby.
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Een gesprek n.a.v. een film
Niveau B1/B2

Gesprekken Voeren

30

mvt

Product: een (opgenomen) gesprek over een film
Situatie:
Je bent bij een buitenlandse partner of andersom. Jullie
zijn samen naar de film geweest en hebben er een flinke
discussie over

Tips:

Taak:
Je bent met je buitenlandse vriend of vriendin naar de film geweest. Jij hebt hem heel anders
waargenomen dan je partner. Jullie spreken over de handeling, de hoofdrollen, de settings, het
einde…. Je maakt heel duidelijk wat je ervan vond en probeert om je partner van je mening te
overtuigen.

Variatiemogelijkheid:
Je bent samen naar een tentoonstelling geweest, naar een concert, naar een feestje….
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Een ingezonden brief met commentaar op krantenartikel
Niveau B1/B2
Niveau B1/B2

Lezen
(schrijven )

60
90

mvt
mvt

Product: een ingezonden brief met commentaar op een krantenartikel
Situatie:
Je hebt een krantenartikel gelezen en wilt op de inhoud
kommentaar geven.

Tips:
Stel jezelf van te voren vragen
over het onderwerp. Denk aan
wie, wat, waar, wanneer, hoe,
waarom...

Taak:
Schrijf een brief met commentaar op datgene wat er in het krantenartikel wordt beschreven. Je
weet wat een lezerbrief is. Zowel jouw mening als waar je op reageert, moet duidelijk verwoord
worden. Het onderwerp heeft je geraakt en dat maak je duidelijk. In een vrij korte tekst
(ingezonden brief) maak jij je eigen mening heel duidelijk.

Variatiemogelijkheid:
Als meer leerlingen aan deze opdracht werken is het leuk om achteraf de teksten te vergelijken en
over de verschillende meningen te spreken.
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