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AFSCHEID VAN SINTERKLAAS 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Gesprekken voeren

Niveau A2

Subvaardigheid Informele gesprekken

Can-do statement ERK
GSA2-1b. Kan in beperkte mate meedoen aan eenvoudige gesprekken over 
alledaagse, bekende onderwerpen. 

Domein dagelijks leven

Doelgroep PO groep 7/8

Thema Sinterklaas.

Naam taak HET AFSCHEIDSFEEST VAN SINTERKLAAS-GS-PO78-A2-JC

Afname-instructie voor de leraar

De leerlingen gaan een rollenspel doen: vragen aan een toerist of de stoomboot van Sinterklaas in de  
haven is uitgevaren. Gebruik ter voorbereiding:
• Wandplaat stoomboot van Sinterklaas
• Plaat : APA / Harbour Arena
Doe een keer een rollenspel voor zodat de leerlingen weten wat de bedoeling is. Lees samen de  
informatie om zeker te weten of de leerlingen alles snappen. Kopieer de taak voor de leerlingen.

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria
Leering:
• Groet bij aankomst.
• Vraagt aan de toerist van waar ze zijn.
• Stelt een vraag over het afscheid van Sinterklaas.
• Vertelt over de viering.
• Vertelt wat hij/zij heeft gekregen van de Sint.
• Vertelt hoe laat Sinterklaas vertrekt.
• Bedankt de toerist.
Toerist:
1. Groet bij aankomst.
2. Vertelt dat hij uit Suriname komt.
3. Geeft antwoord op de vraag.
4. Vraagt tot hoe laat het afscheidsfeest van Sint is.
5. Vraagt wat de leerling heeft gekregen van de Sint.
6. Vraagt hoe laat de stoomboot uit het haven vertrekt.
7. Wenst de leerling veel plezier.

2. Vormelijke criteria 

A2
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Voorbeelduitwerking

Hallo mevrouw!
    Hoi!
Waar komt u vandaan?
 Ik kom uit Suriname.
Wat heeft u gezien op het afscheidsfeest?
    Ik heb al enkele dansjes gezien.
    Tot hoe laat is het afscheidsfeest voor Sint?
Tot drie uur.
    Wat heb je gekregen van de Sint?
Een nieuwe fiets en spelletjes.
    Hoe laat vertrekt de stoomboot?
Om 15:30 uur.
    Ik moet weg. Veel plezier!
Dank u wel. Tot ziens!


