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IN DE BUS  
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Luisteren

Niveau A1

Subvaardigheid Luisteren naar mededelingen en instructies

Can-do statement ERK
LUA1-4A. Kan tot hem of haar gerichte vragen en opdrachten verstaan en 
korte, eenvoudige aanwijzingen volgen.

Domein dagelijks leven

Doelgroep PO groep 5/6

Thema Schoolzwemmen, in de bus.

Naam taak IN DE BUS – LUI – PO56 – A1 – JC

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak. Zet het luisterfragment klaar. Behandel eventuele benodigde voorkennis. Deel de taak 
uit. 
Luisterfragment
Met schoolzwemmen gaan we met de bus. Vijf regels om niet te vergeten!
Regel 1 We staan netjes achter elkaar in de rij.
Regel 2 Netjes zitten en niet staan.
Regel 3 Niet duwen of vechten in de bus.
Regel 4 We praten zachtjes met onze buren.
Regel 5 Niet uit het raam hangen.

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 

A1
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Voorbeelduitwerking
 

1. Welke regel past bij het plaatje?

2. Waar of niet waar? Kruis aan. 

• Je mag met je hoofd uit het raam.

◻	 Waar ◼ Niet waar

• In de bus moet je zitten. 

◼	 Waar ◻ Niet waar

• Je mag praten in de bus.

◼	 Waar ◻ Niet waar

Regel nummer: 3 Regel nummer: 5 Regel nummer: 1

3. Luister nog een keer naar de regels. Gebruik de volgende woorden en vul de tekst  
 in.

We staan netjes achter elkaar in de rij.

Netjes zitten niet staan.

Niet duwen of vechten in de bus. 

We praten zachtjes met onze buren.

Niet uit het raam hangen.

Kies uit: zachtjes – rij – zitten – duwen - raam - staan


