
HOE WAS JE DAG? - VOOR DE LERAAR 

DOELEN TAALTAAK

Gesprekken voeren - informele discussie (A2) 
De leerling kan op eenvoudige wijze alledaagse praktische zaken bespreken.

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 de leerlingen wat je zelf allemaal hebt gedaan dit weekend. 

Je kunt ook gebruik maken van een van deze filmpjes:
Praten over vorig weekend 
Zo zag mijn weekend eruit

B. Voorkennis activeren 
 
Wat hebben de leerlingen vorig weekend gedaan? 
Laat steeds een leerling vertellen wat hij of zijn heeft gedaan. De leerlingen die dit ook hebben
gedaan, staan op en zeggen: ik ook! 

Als variatie op deze oefening kun je de vraag in een padlet of jamboard laten invullen. Of
leerling A tekent wat hij of zij heeft gedaan. De rest van de klas probeert de activiteit te raden
en schrijft het antwoord op een wisbordje.  

C. Voorbereidende taak

De leerlingen maken in tweetallen om de beurt een met een donker kaartje (begin van de zin)
en  lichte kaartjes (rest van de zin). Ze kijken samen de zinnen na en schrijven de 5 beste
zinnen op.
Bespreek klassikaal de zinnen en geef feedback. 

Als deze oefening nog te moeilijk is, kunnen de leerlingen ook de woordkaarten

gebruiken om zinnen te maken. 

Deze oefening is heel geschikt om de zinsvolgorde te oefenen. Leerlingen zien op deze

manier dat soms meer opties mogelijk zijn. 

https://youtu.be/byn-izowCPQ
https://youtu.be/byn-izowCPQ
https://youtu.be/j0rZxlmBgg4
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/


HOE WAS JE DAG? - VOOR DE LERAAR 

1 groot schip (3 vakjes)
2 kleinere schepen (2 vakjes)
3 hele kleine schepen (1 vakje)

Focus op het product, het proces en de doelen.
Geef constructieve en concrete feedback.
Feedback hoeft niet altijd geschreven te zijn. 

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. Groepjes maken 
Het doel is dat leerlingen (nieuwe) groepjes maken door klasgenoten te vinden die een
vervoeging hebben van hetzelfde werkwoord. Geef iedere leerling een woordkaart. Ze gaan
daarna op zoek naar klasgenoten met hetzelfde werkwoord. 

2. Wat heb je gedaan? 
Leerling A pakt een woordkaart (foto en woord). 
Leerling B probeert te raden: Heb je dit weekend .....gewinkeld?  
Leerling A antwoordt met ja of nee. Als het goed is, laat hij of zij het kaartje zien. 

3. Zeeslag
Dit spel spelen de leerlingen in tweetallen (A- en B-versie). 
Speel het spel eerst klassikaal en speel daarbij zelf leerling A.
Teken in het rooster van blad A:

Dit blad mogen de leerlingen niet zien. 

Laat versie B op het (digi)bord zien. De leerlingen maken een zin. Als dat hokje (een deel van)
een schip is, zet je een kruisje. Ze moeten zo alle schepen proberen tot zinken te brengen.  

E. Taaltaak

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

      Je kunt ook (in de rol van ouder) feedback geven.  

Dit spel is erg leuk om verschillende grammaticale structuren te oefenen, zoals

enkelvoud/meervoud, adjectief met of zonder -e, plaatsbepalingen etc... 



HOE WAS JE DAG?

SITUATIE 

Je logeert bij je Belgische vriend. Je bent samen een dagje naar de stad geweest. 
Bij het diner willen de vader en moeder van je vriend graag weten of jullie een leuke dag
hebben gehad en wat jullie hebben gedaan. 

TAAK: VERTEL OVER JE DAG.
 

Vertel de ouders van je vriend wat jullie hebben gedaan. Geef antwoord op hun vragen. 
Je mag de foto's gebruiken of bedenk zelf antwoorden.  



HOE WAS JE DAG? - VOORBEREIDENDE TAAK 

Ik heb ... Ik ben ... We hebben ...

We zijn ... Hij / zij heeft ... Hij /zij is ...

gegeten

geweest gekocht gelopen

gewinkeld gekeken gelachen

gehuild gezwommen gefietst

gegamed gegaan

gedronken geslapen

gemaakt



HOE WAS JE DAG? - VOORBEREIDENDE TAAK

een T-shirt een hamburger een cola

Netflix 's ochtends 's middags

's avonds eerst daarna

tenslotte 10 kilometer 300 meter

2 uur
een half uur
(30 minuten)

een kwartier
(15 minuten)

een milkshake een leuke film een wedstrijd

huiswerk een jurk een spelletje



HOE WAS JE DAG? - VOORBEREIDENDE TAAK

met mijn vriend met mijn familie met de hond

met mijn zusje alleen samen

naar de dokter naar de bioscoop een boek

naar mijn vrienden naar het zwembad naar Mc Donalds

naar de bowling naar de training in de stad

naar het ziekenhuis naar school naar de politie

bij vrienden bij mijn moeder op een terras 



HOE WAS JE DAG? - WOORDKAARTEN

wandelen winkelen bezoeken

eten drinken gamen

lachen een film kijken zwemmen

foto's maken voetballen fietsen



HOE WAS JE DAG? - WOORDKAARTEN

wandelen winkelen bezoeken

eten drinken gamen

lachen een film kijken zwemmen

foto's maken voetballen fietsen



HOE WAS JE DAG? - WOORDKAARTEN

ik heb 
gewandeld

ik heb 
gewinkeld

ik heb 
bezocht

ik heb 
gegeten

ik heb 
gedronken

ik heb 
gegamed

ik heb 
gelachen

ik heb een film
gekeken 

ik heb 
gezwommen

ik heb foto's 
gemaakt

ik heb 
gevoetbald

ik heb 
gefietst



HOE WAS JE DAG? - WOORDKAARTEN

wij hebben
gewandeld

wij hebben 
 gewinkeld

wij hebben 
bezocht

wij hebben 
gegeten

wij hebben
gedronken

wij hebben 
gegamed

wij hebben 
gelachen

wij hebben een film
gekeken 

wij hebben
gezwommen

wij hebben foto's 
gemaakt

wij hebben
gevoetbald

wij hebben 
gefietst



Teken in het rooster:
1 groot schip (3 vakjes)
2 kleinere schepen (2 vakjes)
3 hele kleine schepen (1 vakje)

Teken alleen horizontaal en verticaal. 

Ik heb ...      

Jij hebt ...      

Hij heeft ...      

Zij heeft ...      

Wij hebben ...      

Jullie hebben ...      

Zij hebben ...      

...in het bos
gewandeld.

...in de zaal
gesport.

...TV
gekeken.

...met
vrienden
gepraat.

...mijn
vriend

gebeld.

HOE WAS JE DAG? ZEESLAG 

Geraakt!                      ____________
Mis!                             ____________
Gezonken!                  ____________
Ik ben aan de beurt.  ____________

Bravo!                           ____________
Jammer!                       ____________
Goed gedaan!             ____________
Jij bent aan de beurt. ____________



HOE WAS JE DAG? ZEESLAG

Vind de schepen door zinnen te maken,
bijvoorbeeld: Ik heb in het bos gewandeld.
Markeer als een schip van A is geraakt (R) /
gemist (M) / gezonken (Z).

Geraakt!                      ____________
Mis!                             ____________
Gezonken!                  ____________
Ik ben aan de beurt.  ____________

Bravo!                           ____________
Jammer!                       ____________
Goed gedaan!             ____________
Jij bent aan de beurt. ____________

Ik heb ...      

Jij hebt ...      

Hij heeft ...      

Zij heeft ...      

Wij hebben ...      

Jullie hebben ...      

Zij hebben ...      

...in het bos
gewandeld.

...in de zaal
gesport.

...TV
gekeken.

...met
vrienden
gepraat.

...mijn
vriend

gebeld.


