
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

Gesprekken voeren - doelgerichte samenwerking (A2) 
De leerling kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken in eenvoudige
bewoordingen om dingen te vragen en te verschaffen, eenvoudige informatie te verkrijgen en
te bespreken wat er vervolgens moet gebeuren.

Spreken - mondelinge productie algemeen (A2) 
De leerling kan een eenvoudige beschrijving of presentatie geven van voorkeuren en afkeuren
en dergelijke in een korte reeks simpele frasen en zinnen die als in een lijst met elkaar
verbonden 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 jullie binnenkort een klassenavond organiseren. Je wilt graag dat de leerlingen
samen beslissen wat ze die avond eten.  

 

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

WAT GAAN WE ETEN? - VOOR DE LERAAR 

Deze taak kun je ook goed uitvoeren  in het kader van een uitwisseling of een culinaire

avond met Nederlandse en Vlaamse hapjes.  



WAT GAAN WE ETEN? - VOOR DE LERAAR 

C. Voorbereidende taak

De leerlingen inventariseren welke voorkeuren, dieetwensen en allergieën er 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. Ontbijt kiezen 
Bespreek klassikaal wat leerlingen eten als ontbijt. 
Zij lezen nu de taak ontbijt kiezen en maken het boodschappenlijstje voor dit gezin.  

2.Eten bestellen 
De leerlingen lezen de beschrijvingen van de afhaalrestaurants. Ze geven vervolgens antwoord
op de vragen.  

E. Eindtaak

De leerlingen doen een voorstel wat ze samen kunnen eten. 
Ze houden daarbij rekening met eetwensen, dieet en allergieën.

Bespreek met de leerlingen vóór het uitvoeren van de taak de discussie. 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: EEN KLASSIKAAL VOORSTEL DOEN VOOR EEN DINER 

Wat vind je lekker / niet lekker?
Volg je een dieet?
Heb je allergieën?

Lekker en simpel
VTM koken

STAPPEN

1. Welke woorden en zinnen heb je nodig om het voorstel te doen? Schrijf ze op en leer ze goed. 

2. Inventariseer wat alle klasgenoten willen. Denk aan:
 

3. Zoek op internet recepten, bijvoorbeeld op:

4. Maak per groepje een voorstel voor een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. 

5. Presenteer het voorstel aan de klas.  

SITUATIE 

Jullie organiseren een klassenavond. Er is ook een diner.  
De leraar Nederlands heeft gevraagd of jullie samen kunnen beslissen wat
jullie gaan eten. 

WAT GAAN WE ETEN? - EINDTAAK 

https://www.lekkerensimpel.com/
https://koken.vtm.be/recepten


de lunch
het middageten

WAT GAAN WE ETEN?  - WOORDKAARTEN

het entree
het voorgerecht het hoofdgerecht

het dessert
het nagerecht

het dieet de allergie kip

vlees vis vegetarisch

het ontbijt
het diner

het avondeten



Wat is jouw 
favoriete eten?

WAT GAAN WE ETEN?  - CONVERSATIE

Wat eet je 
's ochtends?

Wat eet je 
's middags?

Wat eet je 
's avonds?

Volg je een dieet? Heb je een allergie?

Eet je vegetarisch? Eet je veel suiker? Eet je liever 
zoet of zout?

Wat is gezond eten? Wat is jouw 
favoriete snack?

Wat is jouw
favoriete drankje?



WAT GAAN WE ETEN? - BOODSCHAPPEN DOEN

Lees de wensen van je familie hieronder.
Lees op de volgende pagina waar je uit kunt kiezen.
Kies het ontbijt dat het best past voor elke persoon uit je gezin.
Schrijf de naam van het ontbijt onder elke wens.

Er zijn meer ontbijten dan wensen.

Het is zondag, vroeg in de ochtend. Je staat ’s morgens in de winkel en je wilt ontbijt
kopen. Maar er zijn veel verschillende mogelijkheden. Je moet dus kiezen welk
ontbijt het best past bij de wensen van je ouders, zus en broer.

Let op!

Er is maar 1 goed antwoord per wens.

Ik wil niet dik worden, ik eet dus geen
suiker of vet. En vlees lust ik ook niet.

Wat koop je voor haar?

Ik hou niet van zoete dingen. Ik eet liever
vlees of kaas, maar eieren lust ik niet.

Ik eet alleen maar zoete dingen, 
maar geen chocolade.

Wat koop je voor haar?

Ik speel voetbal en daarom wil ik elke dag
een gezond ontbijt dat veel energie geeft.

Wat koop je voor hem?

Wat koop je voor hem?



WAT GAAN WE ETEN? - BOODSCHAPPEN DOEN

Je kan Alpy eten met melk of yoghurt. Dit

product bevat gezonde granen, gedroogd fruit

en noten. Het is het ideale ontbijt voor wie wil

vermageren. Wie het zoet wil, kan er ook

honing bijdoen.

Wat is er lekkerder dan zoet brood met een
stukje melkchocolade? Chocolade eten geeft
een goed gevoel. Maar let op: er zit ook veel
suiker in. Het smaakt dan ook heel zoet.
Chocochoc is niet geschikt voor wie dunner
wil
worden of gezond wil eten.

Kokoriko is gemaakt met eieren, kaas en ham.

Het wordt op smaak gebracht met zout en

verse kruiden. Een stevig ontbijt voor wie veel

aan sport doet. Met dit ontbijt ben je niet snel

moe.

Milano is een lekker bruin broodje met kaas,

tomaat,salami en sla. Met mayonaise, daarom niet zo

geschikt voor wie sport. Niet heel gezond,

maar wel lekker. Zeker als je niet van zoet

houdt.

Eet Yammie en proef het lekkerste fruit. Je kan
Yammie gebruiken als beleg op je boterham. In
Yammie zitten vier soorten fruit, en ook suiker
en water. Omdat er veel suiker in zit, is dit
ontbijt erg zoet.



WAT GAAN WE ETEN? - ETEN BESTELLEN

Er zijn meer vragen dan restaurants.

Het is zaterdagavond. Je bent op bezoek bij vrienden in Antwerpen. Jullie hebben geen zin om
te koken, daarom bestellen jullie eten via internet. Jullie zoeken naar een restaurant om eten te
bestellen.

• Lees de vragen van je vrienden hieronder.
• Lees de informatie over de restaurants op de volgende pagina.
• Beantwoord de vragen van je vrienden.

Let op! Er is maar 1 goed antwoord per vraag. Kies het beste antwoord.

Ik heb reuzehonger.
Welk restaurant levert het snelst?

 
 
 

_________________________

Ik hou van zoet en wil graag een
nagerecht bestellen. Bij

welk restaurant kunnen we zeker een
nagerecht bestellen?

 
_________________________

Ik ben vegetariër en eet geen vlees. Bij
welk restaurant

kunnen we beter niet bestellen?
 
 
 

_________________________

Bij welk restaurant krijgen we 
direct korting?

 
 
 

_________________________

Ik ben allergisch voor vis en mag dus
geen vis eten. 

Bij welk restaurant kunnen we 
beter niet bestellen?

 
_________________________

Ik eet heel graag pikant. Het eten mag
dus goed gekruid zijn

en met veel peper. Bij welk restaurant
kunnen we dan het best bestellen?

 
_________________________

Oscar

Lucas

Mila

Elise



WAT GAAN WE ETEN? - ETEN BESTELLEN

Bij PizzaPazza is er een ruime keuze aan pizza
en pasta, ook voor vegetariërs. Daarnaast
kun je kiezen uit typisch Italiaanse desserten
zoals tiramisu en chocolade-ijs. Bestel je vier
pizza’s dan krijg je een korting van 10%. Je
eten wordt bij je thuis geleverd in minder dan 
45 minuten.

PizzaPazza

Samourai maakt sushi in alle kleuren en
vormen. Onze sushi wordt gemaakt van de
allerbeste vis en groenten. Bovendien zijn de
wachttijden van de levering minder dan een
half uur en kan je dus snel genieten van je
maaltijd!

Samourai

Bij Toppers serveren we alleen vlees. Onze
zoete hamburgers zijn een heel populair
hoofdgerecht. Als je vandaag bestelt, dan
krijg je de volgende keer 20% korting op je
bestelling.

Toppers

Bij Villa Frit maken we typisch Belgisch
eten, namelijk frietjes. Gemiddeld worden
de frietjes binnen een kwartier bij je thuis
bezorgd. Daarmee zijn we de snelste
bezorgers van Antwerpen.

Villa Frit

Eet je graag van die typisch Thaise gerechten
met een pittige smaak en met veel kruiden?
Dan ben je bij Siam op de juiste plaats! Wij
willen de authentieke Thaise keuken bij jou
in de huiskamer brengen. Wij werken enkel
met dagverse ingrediënten en we gebruiken
veel groenten.

Siam


