
Leerlingen lopen door de klas. Als de leraar een teken geeft, stellen ze aan de
dichtsbijzijnde persoon de vraag die op hun kaartje staat. Na het beantwoorden van de
vragen, wisselen de leerlingen de kaartjes uit. En gaan ze met het nieuwe kaartje op zoek
naar een andere klasgenoot. 
Leerlingen zitten in groepjes. In het midden van de tafel ligt de stapel kaartjes. Er wordt 
 steeds een kaartje omgedraaid. De leerlingen geven om de beurt antwoord. 

DOELEN TAALTAAK

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

Schrijven - schriftelijke verslagen en essays(A2) 
De leerling kan schriftelijk zijn of haar indrukken en meningen geven over onderwerpen binnen
zijn of haar persoonlijke interessesfeer (zoals levensstijl en cultuur, verhalen), gebruikmakend
van elementaire alledaagse woorden en uitdrukkingen.

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

Laat de e-mail van de penvriend(in) zien.  

 

B. Voorkennis activeren 
 
Gebruik de conversatiekaartjes om de leerlingen over het onderwerp te praten. Dit kan
bijvoorbeeld met een van deze werkvormen:

TIPS VOOR NETFLIX - VOOR DE LERAAR 

Hé, hoe gaat het met je? 

En hoe zijn de examens gegaan? Waren die bij jullie ook zo moeilijk? Ik heb

wiskunde en Nederlands wel goed gemaakt, maar aardrijkskunde en Frans

waren heel lastig. 

Volgende week hebben we gelukkig vakantie! Ik doe de hele week NIETS!

Ik ga alleen lekker tv kijken.... heb jij nog een ideetje voor een leuke film of

serie op Netflix?

 

Ik hoor graag je tips,

Groetjes en alvast een prettig weekend,  

Alex

Aan: sam@thatsme.com

Van: alex@thatsme.com

Subject: Hoi hoi!



TIPS VOOR NETFLIX - VOOR DE LERAAR 

C. Voorbereidende taak

De leerlingen sturen een e-mail terug naar Sam. Ze vragen hierin om meer informatie. Geef al
feedback op deze eerste mail, bijvoorbeeld op begroeting en afsluiting. Deze feedback
kunnen ze gebruiken bij de eindtaak. Stuur als antwoord een (standaard-) e-mail terug of
personaliseer de e-mail ter differentiatie. 

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. Bordrace
De leerlingen zijn verdeeld in twee groepen. Verdeel het bord in twee kolommen. Schrijf
bovenaan: de .... film. Bespreek met de leerlingen wat er met het adjectief gebeurt (+e). Bij
iedere groep ligt een stapel woordkaarten met de adjectieven (in dezelfde volgorde). De
eerste leerling van de groep neemt de bovenste kaart, leest het adjectief, rent naar het bord en
schrijft de juiste vorm van het adjectief op. Hij rent daarna terug en geeft de stift/het krijtje
door aan de volgende. De groep die het eerst klaar is (én geen fouten heeft), heeft gewonnen. 

2.Gisteravond 
De leerlingen bekijken de taak. Ze bespreken per twee welke zinnen ze gebruiken (tijd,
vervoeging). Bespreek dit daarna klassikaal. De zinnen kunnen gebruikt worden voor de
eindtaak.  

E. Eindtaak

De leerlingen geven tips voor een film en serie op Netflix. 

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



TAAK: TIPS GEVEN OVER JOUW FAVORIETE FILM EN SERIE OP NETFLIX 

SITUATIE 

Je Nederlandse vriend(in) stuurt een berichtje. 
Hij/zij wil graag tips voor leuke films of series op Netflix.   

TIPS VOOR NETFLIX - EINDTAAK 

STAPPEN

1. Welke woorden en zinnen heb je nodig om de tips te geven? Schrijf ze op en leer ze goed. 

2. Vraag aan je vriend(in) van wat voor soort films en series hij of zij houdt.  

3. Zoek films in die categorie. 

4. Geef minimaal 1 film en 1 serie als tip. Zeg ook waarom je deze kiest.  



TIPS VOOR NETFLIX - CONVERSATIEKAARTJES

Wat is je favoriete
film?

Wat is je favoriete
serie?

Wat is je favoriete
documentaire?

Waneer kijk je
Netflix?

Kijk je een film 
liever in de 

bioscoop of thuis?

Kijk je liever samen 
of alleen?

Wat is je favoriete
genre?

Wie is je favoriete
acteur?

Wie is je favoriete
actrice?

Op wat kijk je naar
Netflix? 

(tv, mobiel, tablet...)

Welke serie wil je
nog zien?

Welke film wil je nog
zien?



Avatar
Avengers
Titanic

1.
2.
3.

1942 2022 20221942

romantisch

TIPS VOOR NETFLIX - WOORDKAARTEN

grappig

favoriet beroemd eng

saai gewelddadig fantastisch

lang oud nieuw

spannend



TIPS VOOR NETFLIX - GISTERAVOND OP TV

Bekijk de foto's hieronder.
Vertel je vriend over de tv-programma’s  die je gezien hebt.
Vertel ook wat je gegeten hebt.
Vertel iets over alle foto's.
Beantwoord ook de vragen van je vriend.

Je hebt gisteravond met je familie televisie gekeken. Je vertelt je vriend over wat je gezien
hebt.  

Deze programma’s heb je gezien: 

Dit heb je gegeten en gedronken: 



TIPS VOOR NETFLIX - E-MAIL VAN SAM

Hé, hoe gaat het met je? 

En hoe zijn de examens gegaan? Waren die bij jullie ook zo moeilijk? Ik heb

wiskunde en Nederlands wel goed gemaakt, maar aardrijkskunde en Frans

waren heel lastig. 

Volgende week hebben we gelukkig vakantie! Ik doe de hele week NIETS!

Ik ga alleen lekker tv kijken.... heb jij nog een ideetje voor een leuke film of

serie op Netflix?

 

Ik hoor graag je tips,

Groetjes en alvast een prettig weekend,  

Alex

Aan: sam@thatsme.com

Van: alex@thatsme.com

Subject: Hoi hoi!


