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MIJN AFSPRAAK GAAT NIET DOOR 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Gesprekken voeren

Niveau A2

Subvaardigheid Informatie uitwisselen 

Can-do statement ERK GSA2-5e. Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren.

Domein dagelijks leven

Doelgroep PO groep 7/8

Thema Afspraken, telefoneren.

Naam taak MIJN AFSPRAAK GAAT NIET DOOR-GS-A2-PO78-CM

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de kaartjes en de taken voor de leerlingen. Kaartjes: 1 exemplaar per groep, taken: 1 taak per 
leerling. Zorg ook voor twee telefoons en pen en papier om aantekeningen te maken voor de leerling. 
U beoordeelt per telefoongesprek telkens 1 leerling uit de groep. Als u meer leerlingen hebt, kunt u  
ervoor kiezen de kaartjes terug te laten komen, totdat u alle leerlingen hebt beoordeeld. 

Instructie (leerkracht geeft een klassikale instructie voor deze taak) 
• Wij gaan vandaag korte gesprekjes voeren. 
• We verdelen de klas in groepen. Iedereen in de groep krijgt een nummer.
• Let goed op! Onthoud je nummer. (geef de leerlingen bijvoorbeeld als ze in een groep van 4 zitten, 

nummer 1 t/m 4).  
• Elke groep krijgt een kaartje. Daarop staan de persoon met wie je de afspraak hebt en het onderwerp. 

Bijvoorbeeld: MENTOR - huiswerk bespreken. Dat betekent dat je met je mentor een afspraak hebt 
om je huiswerk te bespreken.  

• In het telefoongesprek gaan jullie de afspraak verzetten, dat betekent veranderen. 
• Ik deel nu de kaartjes uit. (Geef iedere groep een afspraak). 

HUISARTS

bloedtest

KAPPER

haren verven

BIJLES JUFFROUW

bijles Nederlands

FYSIOTHERAPEUT

pijn in knie

OPTICIEN

nieuwe bril

OMA

verjaardag
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Voorbeelduitwerking

Secretaresse:  Goede middag met de praktijk van dokter Maduro. 

(leerling uit de groep huisarts rent naar voren)

LLN:  Goede middag, hier met ________________________________

Secretaresse: Waarmee kan ik je helpen?

LLN: Ik bel, want ik heb morgen een afspraak bij dr Maduro, maar ik kan helaas niet komen.  
 Onze auto is stuk.

Secretaresse: Dat is jammer, dankjewel voor het bellen. Wat is het probleem met de auto?

LLN: Hij heeft een lekke band.

Secretaresse: wat vervelend. Succes ermee! Kan ik verder nog iets voor je doen? 

LLN: Kan ik een nieuwe afspraak maken?

Secretaresse:  Ja, hoor. Volgende week maandag om 14.00 uur? 

LLN:	 Dat	is	goed.	Bedankt,	fijne	dag!

Secretaresse:  Fijne dag. 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

De kandidaat:
1. Groet netjes bij het opnemen van de telefoon.
2. Geeft duidelijk zijn naam.
3. Geeft de reden voor het bellen.
4. Geeft een reden geven waarom hij/zij de afspraak niet na kan komen.
5. Geeft een antwoord op de vraag. 
6. Vraagt om een nieuwe afspraak.  
7. Schrijft datum en tijdstip nieuwe afspraak correct op. 

2. Vormelijke criteria 

A2


