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KERST HAPPY HOUR 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Gesprekken voeren

Niveau A2

Subvaardigheid Doelgerichte samenwerking

Can-do statement ERK
GSA2-3a Kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken in een-
voudige bewoordingen om dingen te vragen en te verschaffen, eenvoudige 
informatie te verkrijgen en te bespreken wat er vervolgens moet gebeuren.

Domein opleiding

Doelgroep PO groep 7/8

Thema Kerst.

Naam taak KERST HAPPY HOUR- GESPR-POGR78-A2-WN

Afname-instructie voor de leraar

Deel de taak uit aan de leerlingen. Indien een leerling niet makkelijk zelf iets kan bedenken, is het aan 
te raden dat u ter ondersteuning bij ieder gesprek item 3/4 afbeeldingen zoekt en kopieert. De leerling 
kiest vertelt dan in eigen woorden iets erbij.

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

De kandidaat:
1. Noemt de datum van Happy hour (ll1);
2. Noemt het tijdstip van Happy hour (ll2);
3. Noemt 2 dingen die kinderen kunnen doen tijdens Happy Hour (beide lln);
4. Noemt 2 dingen die kinderen kunnen meenemen om te eten en drinken tijdens Happy hour  

(beide lln);
5. Noemt 1 ding die kinderen kunnen meenemen om de klas te versieren voor Happy hour  

(beide lln);
6. Noemt wat hij/zij meeneemt (eten/drinken/versiering) (beide lln);
7. Noemt wat hij/zij zal doen om mee te helpen (beide lln);
8. Geeft antwoord op een vraag (beide lln). 

2. Vormelijke criteria 

A2
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Voorbeelduitwerking

lln1: Op 15 december houden we een kerst Happy Hour. 
lln2:  Het is van 11:00 tot 13:00 op school. 
lln1:  We kunnen koekjes bakken en bordspellen spelen. 
lln2:  Of we kunnen muziek luisteren en dansen. 
lln2:  We kunnen bijvoorbeeld chips en hapjes meenemen. Ik neem Doritos mee. 
lln1:  We kunnen ook cola en snoep meenemen, Ik neem cupcakes mee. 
lln2:  We kunnen kerstballen en meenemen om het lokaal mooi te versieren. 
lln1:  Ja, en slingers en een kerstmuts. Ik kan helpen met het opruimen van het lokaal.
lln2:  Ik ga helpen met het versieren. 
Docent: Heb je zin in Happy Hour? 
lln1:  Ja, heel veel! 
lln2:  Ik ook, ik kan niet wachten!


