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NIKE VAPORFLY SCHOENEN  
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Lezen

Niveau B1

Subvaardigheid Lezen om informatie op te doen 

Can-do statement ERK
LEB1-3d Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in  
eenvoudige teksten in tijdschriften, kranten of op internet (B1+). 

Domein dagelijks leven  

Doelgroep VO klas 4,5,6

Thema Sportschoenen.

Naam taak NIKE VAPORFLY SCHOENEN -LEZ-VO456-B1-RDL

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak voor de leerlingen. Behandel eventueel benodigde voorkennis. Deel de taak uit.

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 

B1
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Voorbeelduitwerking

1. Wat is het verschil tussen de Nike Vaporfly en de Alphafly? (alinea 1)
	 ◻ De Alphafly heeft dunnere zolen.
 ◼ De Alphafly heeft meer carbonplaten.
	 ◻ De Alphafly is van een ander merk.

2. Welke schoenen zijn verboden door de wereldatletiekbond? (alinea 2)
	 ◻ Alle schoenen met meer dan 1 carbonplaat.
	 ◻ Alle schoenen met een zool van meer dan 40 cm.
 ◼ Schoenen met meer dan 1 carbonplaat én een zool van meer dan 40 cm.

3. Wat staat er in alinea 3 over dit soort schoenen? (alinea 3)
 ◼ Ze gaan heel snel kapot.
	 ◻ Je hebt maar één paar nodig.
	 ◻ De prijs valt heel erg mee.

4. Wat staat er in alinea 4 over het record van Kipchoge? (Alinea 4)
	 ◻ Dit record had niets te maken met de schoenen.
 ◼ Dit record maakte de schoenen erg beroemd.
	 ◻ Dit record werd ongeldig verklaard.

5. Waarom adviseert Bas van Runnersworld deze schoenen meestal niet? (Alinea 5)
	 ◻ Ze zijn moeilijk om op te rennen. 
 ◼ Ze zijn niet zo geschikt voor amateurs.
	 ◻ Ze zijn te moeilijk te krijgen. 


