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EEN PRESENTATIE MAKEN 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Luisteren

Niveau A2

Subvaardigheid Luisteren naar mededelingen en instructies

Can-do statement ERK
LUA2-4c. Kan aanwijzingen begrijpen over de werking van vertrouwde appa-
raten, mits het apparaat voorhanden is.  

Domein opleiding

Doelgroep PO groep 7/8

Thema Een presentatie maken.

Naam taak EEN PRESENTATIE MAKEN-LUI-POGR78-MWJP

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak voor de leerlingen. Behandel eventueel benodigde voorkennis. Deel de taak uit. 
Luisterfragment 
1. Jullie gaan een presentatie maken op de computer. Daarvoor moet je het programma PowerPoint  
openen. Je vindt het op de desktop tussen het icoontje voor Word en Excel. Zien jullie het? Daar klik je op. 
2. Als je het programma opent, klik je op ‘nieuwe dia’ en dan maak je een titelpagina. Je zet de titel van je 
presentatie in het grootste vak. De titel moet zijn: De klimaten van Amerika. Schrijf dat maar even op.  
Dus: De klimaten van Amerika.  
Daaronder zet je eerst je naam, de datum en je klas. De naam van je leraar is niet nodig, dat hoeft niet.  
Je moet wel ook je achternaam schrijven, niet alleen je voornaam. 
3. Voor de hele presentatie gebruik je dezelfde lettergrootte. Het moet niet te klein zijn, 14 bijvoorbeeld is 
te klein, dat kunnen je klasgenoten niet lezen. En bijvoorbeeld 82 of zo is veel te groot, dat past niet op het 
scherm. 28 is een mooie lettergrootte. Ik wil graag dat jullie dat allemaal hetzelfde doen, dus we kiezen 28. 
De titel mag wel groter, die zet je op grootte 54. 
4. Je moet niet te weinig dia’s maken maar ook niet te veel. Minimaal 12 en maximaal 22 dia’s in totaal.  
En tussen 25 en 28 oktober moet hij helemaal klaar zijn. De presentaties zijn van 29 tot 31 oktober. 
5. Je presentatie mag ongeveer 10 minuten duren. Na 8 minuten laat ik een bord zien met ‘nog 2 minuten!’, 
dan weet je dat je moet opschieten. Na de 10 minuten stop ik je ook echt, anders hebben we geen tijd voor 
vragen. Is het duidelijk? Heeft iemand nog vragen? 

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. Waar staat het symbool voor PowerPoint op de desktop? Omcirkel.

2. Welke informatie moet hier? Schrijf op. 

3. Welke lettergrootte moet je gebruiken voor je hele presentatie? 

◻ 14
◼ 28
◻ 54
◻ 82

De klimaten van Amerika. 

je naam, de datum en je klas
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4. Hoeveel dia’s moet je maken?  

◼ 12 tot 22
◻ 25 tot 28
◻ 29 tot 31

5. Hoe lang mag je presentatie maximaal duren? 

◻ 2 minuten
◻ 8 minuten
◼ 10 minuten
◻ 12 minuten


