
de stad
de bezoeken
het weer
wat wel en niet leuk was tijdens de reis.
wat en waar hij heeft gegeten.  

Vind je vriend: Iedere leerling krijgt een kaartje. De leerlingen proberen iemand te vinden
met hetzelfde begrip of de vervoeging van hetzelfde werkwoord.

DOEL TAALTAAK

De leerling kan aan de hand van foto's een kort artikel schrijven over een schoolreis  en daarbij
iets vertellen over:

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 jullie klas een artikel over hun schoolreis mag schrijven voor de website van de
school. 
. 

B. Voorkennis activeren 
Brainstorm met de leerlingen wat `ze in het artikel kunnen schrijven.
Verzamel met de leerlingen foto's van verschillende momenten tijdens de schoolreis om over te
vertellen.  

C. 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. Raad het woord
Bespreek met de klas hoe je iets kan beschrijven. Schrijf de zinnen en chunks als steun op het
bord. 
Een leerling beschrijft daarna  een van de kaartjes zonder het woord te gebruiken. De andere
leerling raadt het woord. 

2. Zinnen maken 
Met de woordkaarten kunnen verschillende spellen worden gespeeld: 

EEN ARTIKEL SCHRIJVEN - VOOR DE LERAAR 

Als de leerlingen zelf niet pas geleden op schoolreis zijn geweest, 
gebruik dan de foto's uit deze taak.



EEN ARTIKEL SCHRIJVEN - VOOR DE LERAAR 

Maak groepjes: Gebruik alle woordkaarten. Geef iedere leerling een kaartje. Iedere
leerlingen gaat op zoek naar de kaartjes die bij elkaar horen. Als ze elkaar gevonden
hebben, kun je de leerlingen nog zinnen laten schrijven met het woord. 

Focus op het product, het proces en de doelen
Geef constructieve en concrete feedback, bijvoorbeeld in de vorm van 

Na de feedback kun je de leerlingen de definitieve versie van hun artikel laten schrijven. 

D. Taaltaak

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

E. Feedback

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

      twee tops en een een tip.

F. 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


EEN ARTIKEL SCHRIJVEN 

SITUATIE 

Je bent met de klas op schoolreis geweest.
Jullie hebben veel mooie foto's gemaakt. De leraar Nederlands vraagt of jullie een blog willen
schrijven over de reis.  

Schrijf een artikel over de schoolreis.

Geef minimaal 3 soorten informatie over de stad, het transport, de bezoeken, het weer, etc..

Wat vond je een leuke activiteit? Waarom?

Wat vond je niet zo leuk? Waarom?

Wat hebben jullie gegeten?

TAAK

Schrijf minimaal 60 woorden. 



EEN ARTIKEL SCHRIJVEN 



EEN ARTIKEL SCHRIJVEN  - WOORDKAARTEN

het restaurant het museum de rondvaartboot

het park de bioscoop het station

de gracht de brug de souvenirs

de bloemen de gids de toeristen



EEN ARTIKEL SCHRIJVEN  - WOORDKAARTEN

het hotel de camping de kerk

het zwembad de kledingwinkel het standbeeld

de fontein de bushalte de boekenwinkel

de supermarkt het stadion de plattegrond



EEN ARTIKEL SCHRIJVEN  - ZINNEN MAKEN

reizen
 

Ik reis naar Nederland. 

zijn
 

Ik ben in Amsterdam. 

eten
 

Ik eet pizza.

drinken
 

Ik drink thee.

fietsen
 

Ik fiets naar het park.

lopen
 

Ik loop in de stad. 

kopen
 

Ik koop een cadeau. 

bezoeken
 

Ik bezoek een museum.

leren
 

Ik leer een nieuwe taal.

winkelen
 

Ik winkel in het centrum. 

vertellen
 

Ik vertel over 
het monument.

varen
 

Ik vaar met de boot. 



EEN ARTIKEL SCHRIJVEN  - ZINNEN MAKEN

reizen
 

Ik ben naar Nederland
gereisd. 

zijn
 

Ik ben in Amsterdam
geweest. 

eten
 

Ik heb pizza
gegeten.

drinken
 

Ik heb thee
gedronken.

fietsen
 

Ik ben naar het park
gefietst.

lopen
 

Ik heb in de stad
gelopen. 

kopen
 

Ik heb een cadeau
gekocht. 

bezoeken
 

Ik heb een museum
bezocht.

leren
 

Ik heb een nieuwe taal
geleerd.

winkelen
 

Ik heb in het centrum
gewinkeld. 

vertellen
 

Ik heb over 
het monument verteld.

varen
 

Ik heb met de boot
gevaren. 


