
DE WEG WIJZEN - VOOR DE LERAAR 

DOELEN TAALTAAK

Gesprekken voeren - zaken regelen (A2) 
De leerling kan eenvoudige inlichtingen verkrijgen over reismogelijkheden, bijvoorbeeld de
weg vragen en wijzen.

Gesprekken voeren - zaken regelen (A2) 
De leerling kan afspraken maken.

OPBOUW

Om de taaltaak zo leerzaam en motiverend mogelijk te maken, bestaat deze taaltaak uit
verschillende fases. Hieronder vind je suggesties om deze fases vorm te geven.  

A. Introductie van het onderwerp

Vertel dat 2 vrienden binnenkort op bezoek willen komen. Ze komen met de trein. 
Waar zouden de leerlingen graag afspreken? Wat zijn leuke plaatsen in hun woonplaats?
Brainstorm klassikaal wat leuke plaatsen zijn om toeristen mee naartoe nemen. 

B. Voorkennis activeren 
 
Het is de bedoeling dat de leerlingen Ruben en Emma de weg wijzen naar hun favoriete plaats.
Welke woorden kennen ze al? De leerlingen schrijven de woorden eerst per tweetal in het
woordveld. Daarna bespreken ze deze nogmaals in groepjes van vier. 
Bekijk tenslotte klassikaal wat geschikte woorden en zinnen zijn.  

C. Voorbereidende taak

Zorg voor voldoende plattegronden van de woonplaats van de leerlingen.
Laat de leerlingen antwoord geven op de vragen in de voorbereidende taak. 

D. Receptieve en productieve opdrachten

Hieronder vind je enkele opdrachten kun je gebruiken om woordenschat en grammatica die
nodig zijn bij de taaltaak, extra te oefenen.

Als er een gast of een partnerklas op bezoek komt, kun je deze taak als voorbeeld

gebruiken en personaliseren. Op die manier is de interactie nog betekenisvoller en

authentieker.  
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Focus op het product, het proces en de doelen.
Geef constructieve en concrete feedback.
Feedback hoeft niet altijd geschreven te zijn. Je kunt ook een bericht terugsturen.

1. Waar ben ik?
Leerling A neemt een woordkaart en houdt die voor het hoofd (zonder te kijken!). Hij/zij
probeert te raden waar hij/zij is, door vragen te stellen. Leerling B antwoordt alleen met ja of
nee.  

2. Memory
Deel de memorykaarten uit. De leerlingen spelen het spel in groepjes. Ze zoeken steeds de
woorden/zinnen bij de goede tekening. 

3. Waar is ...?
Deze oefening doen de leerlingen in tweetallen (A- en B-versie). Ze oefenen hiermee de vraag:
Waar is...? en de zinnen/woorden om de weg te wijzen. 

E. Taaltaak

Bespreek met de leerlingen vóór het uitvoeren van de taak de criteria voor het bericht. Leg
daarbij de nadruk op inhoud en vorm. 
Laat de leerlingen ook eigen criteria of aandachtspunten beschrijven. 

F. Feedback

Geef feedback op basis van de besproken criteria of laat leerlingen elkaar feedback geven. 
 

 

Door de woordkaarten 2x te printen, kun je deze ook gebruiken om de woordenschat nog

extra te oefenen. 

Tijdens het werken met deze taaltaak vonden leerlingen het heel leuk om te zien dat hun

berichtje echt begrepen werd. Laat "Ruben en Emma" dus gerust nog een paar vragen

stellen. In deze fase kun je heel goed op verschillende niveaus werken door reacties te

sturen die goed passen bij het niveau de leerling.

Deze taaltaak gaat uit van een videobericht, maar hij kan natuurlijk ook als tekstbericht

gemaakt worden.  
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G. Reflectie

De leerlingen vullen per groepje een reflectieformulier of exit-ticket in. 
Bespreek samen het verloop van de taak en de gebruikte strategieën. Wat hebben de
leerlingen geleerd? Wat zouden ze een volgende keer anders doen?  

 

https://drive.google.com/file/d/1cMlfHMNqAocccSRasMCozlUvlD6LLl-w/view?usp=sharing


SITUATIE 

Je vrienden, Ruben en Emma, komen op bezoek. 
Ze komen met de trein. 
Jullie spreken af in het centrum. 

 Zeg tegen Ruben en Emma:
waar jullie gaan afspreken.
hoe laat jullie gaan afspreken.

 Leg uit hoe je daar komt.

    TAAK: STUUR EEN BERICHT OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN

STAPPEN

1. Bedenk waar je wil afspreken. Wat is een leuke plaats in jouw stad of jouw dorp? 
    Hoe loop je van het station naar die plaats?
 
2. Bedenk ook hoe laat je wil afspreken. 

3. Je moet de weg wijzen. Welke woorden en zinnen heb je nodig? Schrijf ze op.  

4. Maak een bericht voor Ruben en Emma. 
    Geef antwoord op de vragen van Ruben en Emma. 
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1. Waar is het station? Zet een blauw kruis (X) op de plattegrond.

2. Waar wil je afspreken? Zet een blauw kruis (X) op de plattegrond.
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Ik wil hier afspreken omdat .... 

4. Hoe moeten Ruben en Emma lopen? 
    Welke woorden en zinnen heb je nodig? Schrijf ze op. 

3. Hoe laat wil wil je afspreken? 



Woordveld 
Welke woorden en zinnen ken je om de weg te wijzen?
Schrijf ze hieronder. 
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de weg 

wijzen
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de school het station het park

het politiebureau het zwembad het strand

het restaurant de cadeauwinkel de brug

het museum het stadhuis de bakker 

cadeaus
geschenken

STADHUIS

BROOD & BANKET



Waar is 
het station?

 
Weet u waar 

het station is? 

het stoplicht
de brug

 
Steek de brug over.

Ga de tweede straat
links(af).

Ga naar links.
 

Ga linksaf.

Ga de eerste straat
links(af).

Ga de tweede straat
rechts(af).

Ga de eerste straat
rechts(af).

Waar is 
het restaurant?

 
Weet u waar 

het restaurant is? 

Waar is 
de toren?

 
Weet u waar 
de toren is? 

Ga naar rechts.
 

Ga rechtsaf.

Ga rechtdoor.
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STATION

BAKKER

MAXZIEKENHUIS
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MUSEUM

SUPERMARKT

SOUVENIRS

STADHUIS

SAM


