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DE SCHOOL VAN MAX OP CURAÇAO 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Luisteren

Niveau A2

Subvaardigheid Een moedertaalspreker als gesprekspartner begrijpen

Can-do statement ERK
LUA2-1c. Kan over het algemeen heldere, tot hem of haar gerichte gesproken 
standaardtaal begrijpen over vertrouwde zaken, mits hij of zij af en toe om 
herhaling of herformulering kan vragen (A2+)

Domein opleiding

Doelgroep PO groep 7/8

Thema Beschrijven school.

Naam taak DE SCHOOL VAN MAX OP CURAÇAO-LUI-POGR78-A2-BNVT

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak. Zet het luisterfragment klaar. Deel de taak uit. 
Fragment 1:
Ik woon op Curaçao. Hier is het heel warm! Ik ga naar school in Willemstad. We hebben een nieuwe school 
want de andere school was niet groot genoeg. We hadden veel leerlingen maar te weinig lokalen en ruimte, 
het was echt te klein. 
Fragment 2:
Mijn nieuwe school is echt heel groot! Er zijn vijftien lokalen in onze school. In onze oude school hadden we 
er 10, dus het zijn er 5 meer! 
Fragment 3:
We hebben een grote bibliotheek. Ik ga vaak naar de bibliotheek, want daar kan ik rustig lezen. Dat is mijn 
favoriete plek op de school. Het is niet zo druk als op het schoolplein of in de klas. 
Fragment 4:
Er is ook een sportzaal. Daar sporten we twee keer per week. Sporten vind ik niet zo leuk, want daar is het 
heel warm. De leraar is wel heel grappig en aardig. 
Fragment 5:
Ik vind school leuk want ik heb veel vrienden en ik leer veel. Ik houd het meest van tekenen, dat kan ik heel 
goed. Rekenen vind ik ook leuk, maar schrijven niet. Ik ga liever sporten dan schrijven! 

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
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Voorbeelduitwerking

1. Waarom heeft Max een nieuwe school?

◼ De andere school was te klein. 
◻ De andere school was te oud.
◻ De andere school was te warm.

2. Hoeveel lokalen zijn er in de nieuwe school? 

◻ 5
◻ 10
◼ 15

3. Wat is de favoriete plek van Max op school? Omcirkel.

4. Waarom vindt Max sporten niet leuk? 

◻ De sportleraar is niet leuk.   
◼ Het is te warm in de sportzaal. 

◻ Max heeft te vaak sportles.

5. Wat vindt Max het leukste vak op school? Omcirkel.


