
Swap-swap voor taaluitwisselingen

Taalkamp 

Vakantiekampen op thema

DOELEN TAALTAAK

Schriftelijke interactie - correspondentie (A2) 
De leerling kan korte, eenvoudige briefjes, e-mails en tekstberichten schrijven. 

Schriftelijke interactie - notities, berichten en formulieren (A2) 
De leerling kan persoonlijke en andere gegevens invullen op de meeste alledaagse
formulieren, bijvoorbeeld om een bankrekening te openen of een aangetekende brief te sturen.

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

Het is bijna vakantie. Bespreek met de leerlingen hoe ze hun Nederlands op een leuke manier
kunnen blijven oefenen. Vraag de leerlingen of en wanneer ze Nederlands buiten de klas
gebruiken. Laat enkele websites of brochures zien van uitwisselingen en vakantiekampen,
bijvoorbeeld: 

B. Voorkennis activeren 
 
Wat zouden de leerlingen willen weten over een vakantiekamp? 
Laat ze op een padlet of jamboard de vragen inventariseren. 

EEN VAKANTIEKAMP KIEZEN - VOOR DE LERAAR 

https://swap-swap.be/nl/
https://nedaca.be/nl/taalkamp-nederlands/
https://www.vinea.nl/vakantiekamp/?gclid=CjwKCAjws8yUBhA1EiwAi_tpEYumS8tCz6-vaRuvuPcCQAWBZsxoe-B-OIRSnUp9twzoiDygdmSHYhoCa1QQAvD_BwE
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/


EEN VAKANTIEKAMP KIEZEN - VOOR DE LERAAR 

C. Voorbereidende taak

De leerlingen kiezen over welke zomeractiviteit ze meer informatie willen. Ze bezoeken
daarvoor de verschillende websites of bekijken de brochures uit de introductie.  

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. Waar gaan we naartoe?
De leerlingen linken de zinnen aan de foto's.

2. Wat vraag je? 
De leerlingen vullen op het blad voor de verschillende situaties een reactie invullen. Er zijn
meerdere reacties mogelijk. Bespreek deze klassikaal. 

E. Eindtaak

De leerlingen schrijven een e-mail naar de organisatie van een zomeractiviteit
(taaldag/stage/vakantiekamp/uitwisseling) en stellen vragen. 

Bespreek met de leerlingen vóór het uitvoeren van de taak de criteria voor het schrijven van de
e-mail. 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? 



een sportieve of een creatieve activiteit?
koken of programmeren?
een binnenactiviteit of een buitenactiviteit? 

STAPPEN

1. Welke woorden en zinnen heb je nodig om de e-mail te doen? Schrijf ze op en leer ze goed. 

2. Bekijk en vergelijk de verschillende activiteiten? 
     Wat wil je je liever:

               
3. Hoe schrijf je een goede e-mail? Zoek in je lesboek of op internet naar goede voorbeelden.

4. Schrijf de e-mail en stuur hem naar je leraar. Hij of zij kan dan feedback geven.  

5. Stuur de gecorrigeerde e-mail naar de organisatie. Welk antwoord krijg je? 
     Bespreek het in de klas.  

TAAK: EEN E-MAIL SCHRIJVEN NAAR DE ORGANISATIE VAN EEN VAKANTIEKAMP 

SITUATIE 

Je leraar Nederlands vertelt over activiteiten om in de vakantie je
Nederlands te oefenen. Je wil je misschien inschrijven voor een
vakantiekamp. Je wil wat meer informatie. 

EEN VAKANTIEKAMP KIEZEN - EINDTAAK 



EEN VAKANTIEKAMP KIEZEN - EINDTAAK 

nieuw bericht

aan: 

onderwerp: 



tekenen

EEN VAKANTIEKAMP KIEZEN  - WOORDKAARTEN

koken programmeren gamen

het bos het strand de bergen

de tent de slaapzaal afwassen

zwemmen dansen



EEN VAKANTIEKAMP KIEZEN - WAAR GAAN WE NAARTOE?

Bekijk de foto’s en de zinnen hieronder.
Zet het juiste cijfer achter elke zin.

Er zijn meer foto’s dan zinnen.

Je wilt met je vrienden op vakantiekamp. Je bekijkt posters over verschillende
vakantiekampen. Combineer de zinnen met de juiste foto om je keuze te kunnen maken.

Let op!

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Hier leer je niet alleen paardrijden, maar je leert ook je paard verzorgen.

In de keuken van een bekende kok leer je alles over koken.

Tijdens deze vakantie aan het strand kan je elke dag langs de zee lopen.

Tijdens dit kamp leer je de perfecte foto nemen. Je krijgt van ons een digitaal fototoestel.

We slapen midden in de natuur, zoeken zelf ons eten en maken dat klaar op ons vuur.

Wil je graag zingen en dansen voor een publiek? Kom dan mee met ons.

nummer
foto



Je wilt informatie over een activiteit. 

1.Je houdt van voetballen en tennissen.
Wat vraag je? ___________________________________________________________

2. Je hebt op de foto's chalets en tenten gezien. Je houdt niet van kamperen. 
Wat vraag je? ___________________________________________________________

3. Je kan alleen in augustus naar het kamp.
Wat vraag je? ___________________________________________________________

4. Je gaat naar een taaldag. Je weet niet hoe laat de activiteiten beginnen.
Wat vraag je? ___________________________________________________________

5. Je hebt je ingeschreven. Je weet niet hoe je bij het kamp komt.
Wat vraag je? ___________________________________________________________

6. Je wil met 4 vrienden gaan. Misschien krijg je korting?
Wat vraag je? ___________________________________________________________
 

EEN VAKANTIEKAMP KIEZEN  - WAT VRAAG JE?  



EEN VAKANTIEKAMP KIEZEN - WAT VRAAG JE? 

Hoe laat begint de taaldag?

Ik kom met 4 vrienden.
Kunnen we korting krijgen?

In welke periode is het
kamp?

Welke taal spreken de
begeleiders?

Geeft u groepskorting?

Zijn er speciale activiteiten
voor meisjes?

Voor wie is het kamp?

Hoe laat beginnen de
activiteiten?

Hoeveel kost het? 

Moet ik vooraf betalen? Is er in augustus ook een
kamp?

Wat is de route naar het
taalkamp?

Kun je er komen met het
openbaar vervoer?

Wat is het adres?

Gaan we kamperen of
slapen we in een chalet? 

Gaan we kamperen of
slapen we in een chalet? 

Wanneer is het kamp?

Welke sporten doen we?


