
DOELEN TAALTAAK

Spreken - monoloog: ervaringen beschrijven (A2) 
De leerling kan in eenvoudige bewoordingen mensen, plaatsen en bezittingen beschrijven.

Spreken - monoloog: ervaringen beschrijven (A2) 
De leerling kan zijn of haar gezinssituatie, woonomstandigheden, onderwijsachtergrond en
huidige of laatste werk beschrijven.

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

De leerlingen bekijken een filmpje waarbij een (originele) huis wordt beschreven, bijvoorbeeld: 

Het huis staat op z'n kop

Het veiligste huis van België 

 

B. Voorkennis activeren 
 
1. Beschrijf je eigen huis en vertel ook een leugen. De leerlingen raden wat niet waar is. 

2. Laat daarna de leerlingen zelf in tweetallen hun huis beschrijven. Leerling A beschrijft en 
     vertelt een leugen. Leerling B raadt wat niet waar is. Leerling B herhaalt daarna de juiste
     beschrijving.  

3.Laat een aantal leerlingen het huis van de andere leerling aan de klas beschrijven. 
   Inventariseer de nuttige woorden en chunks. 

DIT IS MIJN HUIS - VOOR DE LERAAR 

https://youtu.be/lyD9X-axAsc
https://www.ketnet.be/themas/karrewiet/bizar/te-koop-veiligste-huis-van-belgie
https://www.ketnet.be/themas/karrewiet/bizar/te-koop-veiligste-huis-van-belgie
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C. Voorbereidende taak

De leerlingen voeren de voorbereidende taak uit. Op basis van de (peer-)feedback beschrijven
ze vervolgens in de eindtaak hun eigen huis.  

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.

1. Jungle speed 
Verdeel de klas in groepjes. Geef ieder groepje een serie woordkaarten (zonder woordbeeld)
en leg die op de tafel met de afbeelding naar boven. Een leerling zegt een woord. De anderen
moeten zo snel mogelijk het goede kaartje pakken. Degene met de meeste kaartjes heeft
gewonnen. 

2. Mijn ideale huis 
De leerlingen maken een (online) collage van hun ideale huis. Dat doen ze bijvoorbeeld via
Canva. Na afloop beschrijven ze hun ideale huis. 

E. Eindtaak

De leerlingen beschrijven hun huis voor hun penvriend. 

Bespreek met de leerlingen vóór het uitvoeren van de taak de criteria voor het uitvoeren van de
presentatie. 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. 
 
Focus op het product, het proces en de doelen.
Geef constructieve en concrete feedback.

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://www.canva.com/


TAAK: MAAK EEN FILMPJE VAN JOUW HUIS 

SITUATIE 

Je penvriend wil graag weten hoe jouw huis eruit ziet.
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wat je favoriete plek is
waar jullie graag samen zijn
hoe je slaapkamer eruit ziet
wat je zou willen veranderen.  

STAPPEN

1. Welke woorden en zinnen heb je nodig om het filmpje te maken? Schrijf ze op en leer ze goed. 

2. Maak de voorbereidende opdracht. Luister goed naar de feedback. Gebruik de tips in jouw 
     eindtaak. 

3. Geef een presentatie over je eigen huis. Laat bijvoorbeeld zien: 



het appartement
de flat
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het vrijstaand huis

de woonkamer de slaapkamer de badkamer

de kelder de zolder de gang

beneden boven de tuin

het rijtjeshuis
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liggen

het bed het bureau de kledingkast

de douche het bad de wastafel

de wasmachine de droger het balkon

hangen staan
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de tv

de koelkast het fornuis de oven

de boom de struik de bloemen

het terras het hek het zwembad

de salontafel
de sofa

de bank 
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