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BOSBRANDEN IN AUSTRALIE  
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Luisteren

Niveau A2

Subvaardigheid Kijken en luisteren naar audiovisuele media 

Can-do statement ERK
LUA2-5c. Kan het belangrijkste punt herkennen van nieuwsberichten op tele-
visie waarin verslag wordt gedaan van gebeurtenissen, ongelukken en  
dergelijke en waarin het beeld het commentaar ondersteunt (A2+). 

Domein dagelijks leven

Doelgroep PO groep 7/8

Thema Luistervaardigheid, bosbranden, nieuws.

Naam taak BOSBRANDEN IN AUSTRALIE-LUA2-POGR78-RDL

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak. Zet het luisterfragment klaar. Behandel eventuele benodigde voorkennis. Deel de taak 
uit. Link fragment: https://www.youtube.com/watch?v=-MMZsib9nJI
Het is voor de leerlingen goed om regelmatig authentieke nieuwsberichten in de klas te kijken en te  
luisteren, bijvoorbeeld het Jeugdjournaal of andere nieuwsberichten. U kunt daar als leraar vragen bij 
maken, de kinderen het nieuwsbericht als een wie/wat/waar laten navertellen of een kort verslagje over 
laten schrijven. In deze taak hebben we als suggestie vragen gemaakt bij een nieuwsbericht uit het 
Jeugdjournaal. 

Beoordelingsmodel 
1. Inhoudelijke criteria

Om de taak met een voldoende te kunnen afsluiten, moet de leerling minimaal 80% van de vragen 
juist hebben beantwoord. Zie voorbeelduitwerking voor de juiste antwoorden.

2. Vormelijke criteria 

A2

https://www.youtube.com/watch?v=-MMZsib9nJI
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Voorbeelduitwerking

1. Waardoor zijn er bosbranden in Australië?

◼ Door dode planten en warm weer.
◻ Door mensen en dode planten. 
◻ Door warm weer en door mensen.

2. Waar zijn de bosbranden in Australië?

◻ Nu alleen nog in Melbourne.
◻ Nu alleen nog in Sydney. 
◼ Tussen Melbourne en Sydney en verder. 

3. Het vuur is nu net zo groot geworden als:

◻ Curaçao.
◻ de Verenigde Staten.
◼ Nederland.

4. Wat ontstaat er door de branden? 

◻ Grote wolken met veel as.
◼ Grote wolken met veel bliksem.
◻ Grote wolken met veel regen.

5. Wat doet de brandweer? 

◼ De brandweer beschermt huizen en mensen.
◻ De brandweer blust met vliegtuigen.
◻ De brandweer haalt dieren uit het gebied.

6. De brandweer haalt dieren uit het gebied.

◻ De brandweer krijgt snel meer blusvliegtuigen.
◻ Er komen meer brandweermannen helpen.
◼ Het stopt pas als het hard gaat regenen. 


