
DOELEN TAALTAAK

Lezen - lezen als vrijetijdsbesteding (A2) 
De leerling kan veel van de informatie begrijpen die wordt gegeven in een korte beschrijving
van een persoon (bijvoorbeeld een beroemdheid).

Lezen - lezen als vrijetijdsbesteding (A2) 
De leerling kan het belangrijkste punt begrijpen van een kort artikel dat verslag doet van een
gebeurtenis die een voorspelbaar patroon volgt (bijvoorbeeld de Oscaruitreiking), mits dit
duidelijk is geschreven in eenvoudige taal.

Gesprekken voeren - mondelinge productie algemeen (A2) 
De leerling kan een eenvoudige beschrijving of presentatie geven van mensen, woon- of
werkomstandigheden, dagelijkse routines, voorkeuren en afkeuren en dergelijke in een korte
reeks simpele frasen en zinnen die als in een lijst met elkaar verbonden zijn.

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

Leg een aantal tijdschriften op tafel. Of ga al lezend achter je bureau zitten. 
Leg uit waarom dit je favoriete tijdschrift is.  

 

B. Voorkennis activeren 
 
De leerlingen krijgen een aantal covers te zien van tijdschriften. Ze beschrijven wat ze zien en
bespreken waar ze denken dat het tijdschrift over gaat.  

EEN ABONNEMENT KIEZEN - VOOR DE LERAAR 

De foto's van deze taaltaak zijn afkomstig van de website: https://www.tijdschrift.nl 



EEN ABONNEMENT KIEZEN - VOOR DE LERAAR 

C. Voorbereidende taak

De leerlingen gaan in groepjes twee tijdschriften vergelijken. 
Breng verschillende tijdschriften mee. Laat de leerlingen de tijdschriften met elkaar vergelijken
en aangeven welke ze het leukst vinden.  

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. Onderdelen van een tijdschrift ordenen
Knip vooraf enkele onderdelen en rubrieken van verschillende tijdschriften uit. Geef iedere
leerling een stukje (bijvoorbeeld: coverpagina, een interview, een column, een strip). De
leerlingen lopen door de klas en proberen de juiste stukjes bij elkaar te vinden.  

2. Vragen beantwoorden
Hang de woordkaarten door elkaar en met voldoende afstand aan de muur. 

E. Eindtaak

De leerlingen kiezen een abonnement op een tijdschrift (of een krant). 
 
Bespreek met de leerlingen vóór het uitvoeren van de taak de criteria voor het uitvoeren van
deze taak. 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? 
 

Na het bestuderen van de tijdschriften kunnen de leerlingen het leuk
vinden om zelf een tijdschrift te maken. Een ideaal onderwerp voor de
volgende taaltaak!



TAAK: EEN ABONNEMENT KIEZEN VOOR EEN TIJDSCHRIFT 

SITUATIE 

Je wil meer gaan lezen in het Nederlands. 
Je houdt van tijdschriften. 
Je leraar Nederlands laat je websites zien met verschillende tijdschriften. 

EEN ABONNEMENT KIEZEN - EINDTAAK 

Tijdschrift.nl
Wablieft.be
Bladen.be

STAPPEN

1. Wat weet je over tijdschriften? Wat voor soorten zijn er? Welke rubrieken ken je? 
    Schrijf ze op en leer ze goed. 

2.Ga naar de websites met tijdschriften. Welke tijdschriften lees je graag? 

3. Kies een tijdschrift en leg uit waarom je daarvoor kiest. 

De foto's van deze taaltaak zijn afkomstig van de website: https://www.tijdschrift.nl 

https://www.tijdschrift.nl/
https://www.wablieft.be/nl
https://www.bladen.be/categorie/kinderen-en-jeugd


het maandblad

EEN ABONNEMENT KIEZEN - WOORDKAARTEN 

het weekblad de krant

de kinderen de jongeren de volwassenen

de glossy het natuurmagazine het stripmagazine

het sportmagazine de kruiswoordpuzzel het interview

1 x per week 1 x per maand



EEN ABONNEMENT KIEZEN - VRAGEN BEANTWOORDEN

Lees de brochure.
Beantwoord de vragen op de volgende bladzijden. Kruis aan (X) of schrijf het goede antwoord.

Je bent geïnteresseerd in de natuur en dieren.
Je bent op zoek naar een tijdschrift.



EEN ABONNEMENT KIEZEN - VRAGEN BEANTWOORDEN

1. Voor wie is Wapiti bestemd? 

 A. voor baby’s

 B. voor kleine kinderen

 C. voor kinderen en tieners

 D. voor volwassenen

2. Je kunt de Nederlandstalige Wapiti krijgen in: 

 A. België en Nederland

 B. Duitsland en Nederland

 C. Frankrijk en België

 D. Nederland en Frankrijk

3. Een jaarabonnement kost: 

 A. 14€

 B. 55€

 C. 69€

 D. 100€

4. Als cadeau bij nieuwe abonnementen krijg je: 

 A. een vlieger en een verzamelband + clubpas

 B. alleen een clubpas

 C. een vlieger of een verzamelband + clubpas

 D. geen cadeau

5. Je kunt Wapiti lezen: 

 A. iedere week

 B. elke maand

 C. twee keer per maand

 D. een keer per trimester



EEN ABONNEMENT KIEZEN - VRAGEN BEANTWOORDEN

6. Wat kun je met een Wapiti Clubpas doen? 

(Er zijn 2 antwoorden mogelijk!)

 A. korting krijgen voor restaurants

 B. korting krijgen voor dierentuinen

 C. korting krijgen voor pretparken

 D. korting krijgen op andere tijdschriften

7. Waar kun je nog meer informatie over Wapiti vinden? 

_________________________________________

8. In Wapiti vind je : 

 A. informatie over computers.

 B. informatie over de geschiedenis van België.

 C. informatie over boten.

 D. informatie over dieren en de natuur.



EEN ABONNEMENT KIEZEN - TIJDSCHRIFTEN VERGELIJKEN

Neem 2 tijdschriften. Vergelijk de tijdschriften. 

Geef daarna je mening. 

kinderen

jongeren

volwassenen

kinderen

jongeren

volwassenen

________________________ ________________________

ja / nee ja / nee

ja / neeja / nee

Voor wie is het tijdschrift?

Wat voor soort 
tijdschrift is het?

1 x per week 

1 x per maand
Hoe vaak verschijnt het?

1 x per week 

1 x per maand

Staan er bekende
mensen in?

Staan er veel 
modefoto's in?

Staat er veel reclame in?

ja / neeja / nee
Staan er puzzels in?

Staat er veel interessante
informatie in?

Welk tijdschrift vind je
leuker? Waarom? 

ja / nee ja / nee

ja / nee ja / nee

Wat is de titel?


