
activiteiten in de vakantie 
adjectieven
iets beschrijven
een reactie plaatsen 

DOELEN TAALTAAK

Lezen - correspondentie lezen (A2) 
De leerling kan een korte, eenvoudige (standaard)brief of e-mail begrijpen.

Online interactie - online conversatie en discussie (A2) 
De leerling kan eenvoudige groeten online plaatsen, gebruikmakend van
standaarduitdrukkingen en emoticons.

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. Vertel wat je gaat doen tijdens de vakantie. Zeg dat je ook enkele
foto's/filmpjes zal plaatsen in de  (besloten) Facebook/Instagram/Whatsapp-groep.

B. Voorkennis activeren 
 
Wat schrijf je over je vakantie? Hoe reageer je op een berichtje?
Laat de leerlingen per groepje een placemat invullen over dit thema. Zet in het midden het
thema. Laat de leerlingen per vak een onderdeel invullen, bijvoorbeeld:

Bespreek de ideeën daarna klassikaal.   

C. Voorbereidende taak

Bekijk met de leerlingen verschillende tools om over gedrag op social media te praten,
bijvoorbeeld:
onderwijs.tools
www.mediawijs.be

De leerlingen maken samen afspraken over gedrag op social media. 
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https://onderwijs.tools/wp-content/uploads/2019/12/Denk-na-Social-media-poster_Tekengebied-1.pdf
https://www.mediawijs.be/nl/reagerenopsocialemedia


GROETJES UIT ... - VOOR DE LERAAR 

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.

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. berichtjes op social media
De leerlingen verbinden de zinnen en de vakantiefoto's met elkaar. 
Daarna mogen ze bij een van de overgebleven foto's zelf een korte post schrijven.

2. bingo met woordkaarten
De leerlingen kiezen 4 kaarten. Ze schrijven de woorden op een wisbordje.  
Vertel wat over je vakantie en gebruik de begrippen van de woordkaarten. Iedere keer dat een
leerling een woord hoort dat hij heeft opgeschreven, kruist hij het aan. 
Als alle woorden zijn aangekruist, roept hij Bingo!

E. Taaltaak

Vraag aan de leerlingen om tijdens de vakantie een paar foto's in de (besloten)
Facebook/Instagram/Whatsapp-groep te plaatsen. 

Bespreek met de leerlingen vóór het uitvoeren van de taak de criteria voor de posts. 
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. 
 

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 

Het is binnenkort vakantie. Je gaat vast iets leuks doen!
 

TAAK: SCHRIJF EEN POST OVER JE VAKANTIE

STAPPEN

1. Bespreek samen wat de regels zijn op social media.  

2. Kies een of meer leuke foto's of filmpjes.

3. Schrijf er een post bij. 

4. Schrijf ook een reactie op de posts van je klasgenoten. 
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Het is zomervakantie. Je bekijkt Facebook. Je ziet veel mooie foto’s van je vrienden. Welke
zinnen schrijven je vrienden bij de foto’s? 

• Bekijk de zinnen hieronder.
• Bekijk de foto’s op de volgende bladzijde.
• Elke foto heeft een nummer.
• Zet het juiste nummer bij de juiste zin.

Let op! Bij elke zin mag je maar 1 foto kiezen. Er zijn meer foto’s dan zinnen.
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Het is echt leuk hier. We doen veel activiteiten in de bossen en elke nacht slapen we
buiten in tenten. Ik lig in de blauwe tent.

We zijn helemaal vergeten te eten, omdat we de hele avond hebben gedanst. Wat kon
die zanger goed zingen!

Het is vakantie, maar ik moet gewoon werken. Gelukkig werk ik in dit gezellige
restaurant aan het strand.

Ook al regent het vaak, wij fietsen gewoon verder. De natuur is hier prachtig.

Vandaag heb ik de hele dag in de keuken gestaan. Ik heb deze mooie taart voor  de
verjaardag van mijn zusje gemaakt.

We voetballen de hele dag. Hopelijk gaat het niet regenen zoals gisteren.

Kies een van de andere foto's. Schrijf daar zelf een post bij. 
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het vliegtuig de trein de boot

het vakantiebaantje thuisblijven de kampeervakantie

zich vervelen zich amuseren uit eten gaan

de koffer de barbecue de fietstocht


