
OP SCHOOLREIS - VOOR DE LERAAR 

DOELEN TAALTAAK

Lezen - voor informatie en argumentatie (A2) 
De leerling kan specifieke informatie vinden in praktische, concrete, voorspelbare
teksten (bijvoorbeeld website museum of attractie), mits deze in eenvoudige taal zijn
geschreven.

Gesprekken voeren - informele discussie (A2) 
De leerling kan meningen op beperkte wijze uitdrukken.

Spreken - monoloog: een pleidooi houden (A2)
De leerlingen kunnen samen hun mening in eenvoudige bewoordingen presenteren, mits
de luisteraars geduldig 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

Vertel dat je een schoolreis wilt organiseren en dat je graag samen met de leerlingen
wilt bespreken wat jullie gaan doen. Laat een aantal foto's van activiteiten en
interessante plaatsen zien. 

B. Voorkennis activeren 
 
Waar zijn de leerlingen al geweest in Vlaanderen of Nederland? 
Wat vonden ze leuk of niet leuk? 
Wat voor activiteiten zouden leuk zijn tijdens een schoolreis? 
Wat voor informatie heb je nodig om een keuze te maken? 

C. Voorbereidende taak

Laat de leerlingen verschillende websites bekijken en de informatie noteren die ze
nodig hebben.  

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.
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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

1. Dit of dat?
Open de powerpoint. De leerlingen geven hun voorkeur aan door bij die foto te gaan
staan. Laat steeds enkele leerlingen aangeven waarom ze hiervoor hebben gekozen. 

2. Vind iemand die ...
Deel de werkbladen uit. Oefen klassikaal de vragen die de leerlingen bij deze
werkvorm nodig hebben. 
Na de uitleg lopen de leerlingen door de klas en vullen het blad in door vragen te
stellen en antwoord te geven op vragen.  

E. Taaltaak

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

 

Door je leerlingen te betrekken bij het formuleren van de succescriteria, verhoog je

hun betrokkenheid en motivatie. 

Door gebruik van taal en beeld help je de leerlingen de woordenschat te herhalen

en te oefenen. De powerpoint kan aangevuld worden met relevante woorden voor

jouw groep.  

https://docs.google.com/presentation/d/1P1JEJYOkJLYlPEJnrcLrK6qYPwPCbOK3/edit?usp=sharing&ouid=110264549257105735482&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1cMlfHMNqAocccSRasMCozlUvlD6LLl-w/view?usp=sharing


SITUATIE 

Je gaat met de klas op reis. 
Je mag de leraar helpen met de organisatie. 
Je mag 1 excursie en 1 restaurant kiezen.
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    Vertel aan de leraar waarom jullie deze excursie graag willen doen.

Geef informatie over de prijs en over de openingstijden.
Geef 2 redenen om deze excursie te gaan doen.

    Vertel ook naar welk restaurant jullie willen. 

Geef 2 redenen.  

Leg uit welke activiteiten jullie kiezen. 
Leg ook uit waarom jullie deze activiteiten kiezen.  

TAAK: MAAK EEN FILMPJE VOOR JE LERAAR NEDERLANDS 

STAPPEN

1. Bekijk de websites. Schrijf de praktische informatie op.

2. Bespreek samen welke activiteiten jullie willen doen.

3. Maak een filmpje om je leraar of je lerares te overtuigen. 



prijs per persoon openingstijden

de Zoo

het Frietmuseum

Mini-Europa

het Designmuseum

Museum Voorlinden

het Mocomuseum

1.Bekijk de websites.

de Zoo in Antwerpen: https://www.zooantwerpen.be

het Frietmuseum in Brugge: http://frietmuseum.be 

Mini Europa in Brussel: https://www.minieurope.com

het Designmuseum in Gent: https://www.designmuseumgent.be

Museum Voorlinden in Wassenaar: https://www.voorlinden.nl 

het Mocomuseum in Amsterdam: https://mocomuseum.com 

2. Vul de tabel in. 
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 + + + - - -

de Zoo   

 Frietmuseum   

Mini-Europa   

Designmuseum   

Museum Voorlinden   

 Mocomuseum   

3. Wat vinden jullie van de excursies? 
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4. Welke excursie kiezen jullie? 

     Wij willen graag naar ____________________________________________

     Waarom kiezen jullie deze excursie? 
 
      Wij kiezen deze excursie omdat _____________________________________

      ____________________________________________________________

      ____________________________________________________________



5. Naar welk restaurant willen jullie met de klas? 

OP SCHOOLREIS - VOORBEREIDENDE TAAK

een pannenkoekenrestaurant een Chinees restaurant een visrestaurant

een hamburgerrestaurant een Italiaans restaurant een sushirestaurant

een Spaans restaurant een schoolrestaurant een vegetarisch restaurant
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Wil je graag naar... (gaan) ?

Ga je graag naar ...?

Zou je naar ... willen gaan ? 

Hoe stel je vragen? 

Vraag het je vrienden. Vul een naam in bij ieder kaartje. 

...naar Oostende wil gaan. ...naar Brugge wil gaan. ...naar Antwerpen wil gaan. 

...naar Leuven wil gaan. ...naar Kortrijk wil gaan. ...naar Brussel wil gaan. 

...naar Maastricht wil gaan. ...naar Rotterdam wil gaan. ...naar Amsterdam wil gaan. 

Hoe geef je antwoord?

Ja, ik wil graag naar ... / Nee ik wil niet naar ... (gaan).

Ja, ik ga graag naar ... / Nee, ik ga niet graag naar ...

Ik zou (niet) graag naar ... willen gaan. 


