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WAT ZOU JE ZEGGEN? 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Gesprekken voeren

Niveau A2

Subvaardigheid Informele gesprekken

Can-do statement ERK
GSA2-1j. Kan deelnemen aan korte gesprekken over belangwekkende  
onderwerpen in een alledaagse context (A2+)

Domein dagelijks leven, opleiding

Doelgroep VO klas 1,2,3

Thema Modale verba, lastige situaties, reageren op een probleem.

Naam taak WAT ZOU JE ZEGGEN- A2-VO123-PR

Afname-instructie voor de leraar

Print het vel met gesprekskaarten (zie pagina 3) en knip de kaartjes uit. Print de taak voor de kandidaat. 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

De kandidaat maakt bij elke situatie een begrijpelijke zin met een modaal werkwoord. 

2. Vormelijke criteria 

A2
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Voorbeelduitwerking

Je bent in een restaurant. Je neemt een hap en merkt dat het eten ijskoud is. Wat zeg je?  
Sorry, meneer. Het eten is koud. Kunt u het warm maken/opwarmen?

Je bent op een gezellig feestje. Een van je vrienden heeft veel alcohol gedronken maar wil met zijn auto naar 
huis gaan. Wat zeg je?  
Je hebt alcohol gedronken. Zal ik een taxi bellen? 

Je bent moe en je wilt vroeg naar bed gaan. Het regent buiten. Een vriendin belt en vraagt of je op bezoek 
komt. Wat zeg je?  
Ik ben moe. Zullen we morgen afspreken? 

Je bent in de Nederlandse les. Je wilt naar de wc. De docent weigert. Wat vraag je aan de docent? 
Meneer, mag ik naar de wc? Ik kan echt niet wachten tot de pauze. Ik moet echt nodig. 

Je zit in de bus. Je gooit koffie over de broek van een passagier naast je. Wat zeg je? 
Sorry mevrouw. Zal ik u helpen met uw broek schoonmaken?

Je vriend doet een cursus Nederlands. Hij maakt geen huiswerk. Wat zeg je tegen hem? 
Je moet je huiswerk maken, anders kan je de taal niet leren. 

Je hebt een test op school. Je hebt hoofdpijn en je wilt naar huis. Wat vraag je aan de docent?  
Ik voel me niet goed. Mag ik naar huis? Ik kan de toets niet maken vandaag. 

Je begrijpt een oefening niet. Je vraagt de docent om hulp. Wat vraag je?  
Meneer, ik begrijp het niet. Kunt u me helpen?

Je moet vandaag werken tot 23:15 uur. Een vriend belt en vraagt of je meegaat naar de film. Wat zeg je?  
Ik kan niet. Ik moet tot laat werken. 

Je hebt een boek geleend aan een Nederlandse vriend. Hij zegt dat hij het boek kwijt is. Wat zeg je?  
Kun je het boek nog eens zoeken? Anders moet je een nieuw boek voor me kopen. 

Je bent op excursie met de klas. Aan het eind zie je dat je je portemonnee niet meer hebt! Wat zeg je?  
Ik kan mijn portemonnee niet vinden. Kunt u helpen zoeken? 

Je bent op klassenreis. Je deelt een kamer met een klasgenoot, maar hij ruimt niets op. Wat zeg je?  
Kun je misschien je spullen opruimen? Ik kan niet in de kamer lopen. 

Je hebt een afspraak met een vriend. Je bent een uur te laat. Hij is boos. Wat zeg je?  
Sorry, ik kon niet eerder komen en ik kon je ook niet bellen, mijn telefoon is kapot. Ik zal de volgende keer op 
tijd komen. 
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Je hebt een afspraak 
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