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IK BEN ZO VERLIEFD!
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Schrijven

Niveau B1

Subvaardigheid Correspondentie

Can-do statement ERK
SCHB1-1a Kan persoonlijke brieven en e-mails schrijven of gebruikmaken van 
andere vormen van social media waarin ervaringen, gevoelens en  
gebeurtenissen enigszins gedetailleerd worden beschreven. 

Domein dagelijks leven

Doelgroep VO klas 4,5,6

Thema Relaties, nieuwe partner, liefde.

Naam taak IK BEN ZO VERLIEFD!-SCH-VOKLAS456-B1-BNVT

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak voor de leerlingen en leg de taak uit. Liefst kleurenkopieën, als dat niet mogelijk is: pro-
jecteer de foto van de taak eventueel op het bord. Herhaal in de lessen voorafgaand aan de deze taak 
eventueel de taak NIEUWELIEFDE1-SCHR-VOKLAS123-A2.

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

De e-mail bevat: 

1. een informele aanhef met naam van vriend;

2. vraag hoe het met vriend gaat;

3. reden van schrijven;

4. de naam van de nieuwe partner;

5. informatie over waar en wanneer kandidaat nieuwe partner heeft ontmoet;

6. informatie over hoe nieuwe partner eruit ziet;

7. informatie over karakter nieuwe partner;

8. informatie over hobby’s nieuwe partner;

9. hoe leerling zich voelt over nieuwe partner;

10. voorstel voor ontmoeting met nieuwe partner (tijd, dag en plaats);

11. Informele afsluiting met eigen naam.

De e-mail is 80-100 woorden.

2. Vormelijke criteria 

B1
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Voorbeelduitwerking

Hoi Jaden,

Hoe gaat het? Ik schrijf je omdat ik een  
nieuwe vriend heb. Hij heet Jeremy. Ik heb hem 
vorige week ontmoet bij Palm Beach Plaza. 
Hij is groot en knap met donker haar. Hij heeft 
bruine ogen. Hij is heel lief en grappig. Hij 
houdt van voetballen en gamen. Ik ben heel 
blij en gelukkig dat ik heb hem ontmoet. Ik wil 
graag dat je Jeremy ook ontmoet. Zullen we 
zondag om 15.00 uur bij Palm Beach Plaza 
afspreken? 

Groetjes,
Tanisha 

83 woorden

Jaden
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