BLIND DATE MET EEN BEROEMDHEID
Instructie voor de leraar

Vaardigheid

Spreken

Niveau

B1

Subvaardigheid

Monoloog

Can-do statement ERK
Domein

SPB1-1b. Kan op een eenvoudige manier over gebeurtenissen berichten of
beschrijvingen geven.
dagelijks leven

Doelgroep

VO klas 1,2,3

Thema

Beroemdheid, date, fantasieverhaal.

Naam taak
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Afname-instructie voor de leraar
Kopieer de taak voor de leerlingen. Inventariseer welke beroemdheden de leerlingen leuk/knap/
aantrekkelijk vinden. Met wie zouden ze wel eens op date willen? Leg uit dat ze een verhaal gaan
bedenken over een date met een beroemdheid. Vertel dat ze hun fantasie moeten gebruiken. Deel de
taak uit aan de leerlingen.

Beoordelingsmodel
1. Inhoudelijke criteria
De kandidaat noemt:
1. Informatie over de beroemdheid
2. Waar de beroemdheid beroemd door is
3. Wat je dacht toen je de beroemdheid zag en hoe je reageerde
4. Hoe de date was
5. Drie activiteiten die ze hebben gedaan op de date
6. Uitleg over de leukste activiteit en reden
7. Welke kleding jullie allebei droegen
8. Wat de leerling heeft gekregen van de beroemdheid
9. Wanneer de leerling de beroemdheid weer gaat ontmoeten
10. Keuze en argumentatie over voorstellen aan ouders
2. Vormelijke criteria
B1
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Voorbeelduitwerking
Gisteren ben ik op date geweest met Drake. Hij is een beroemde rapper met veel bekende liedjes zoals God’s
plan en Money in the grave. Toen ik hem zag dacht ik: Waaaaaaat? Is dat Drake? Ik begon te zweten en te
stotteren. Het was echt geweldig.

We zijn eerst naar het strand geweest en hebben een cocktail gedronken. Daarna hebben we gezwommen in

de zee. Als laatste hebben we bij Renaissance lekker gegeten. Het eten was het leukst, want het was lekker en
romantisch. Ik nam kreeft met roomsaus en Drake at kaasballetjes en Caribische rijst. Aan het einde van de

avond gaf Drake me een gouden ketting. Ik ga hem morgenavond weer ontmoeten. Ik ga hem niet aan mijn
ouders voorstellen, want hij is veel te oud voor mij en dat vinden mijn ouders niet goed.
(176 woorden)
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