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MIJN DATE MET …
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Schrijven

Niveau A2

Subvaardigheid Creatief schrijven

Can-do statement ERK
SCHA2-4d. Kan zeer kort en elementair gebeurtenissen, activiteiten in het 
verleden en persoonlijke ervaringen beschrijven (A2+).

Domein dagelijks leven

Doelgroep VO klas 1,2,3

Thema Beroemdheid, date, fantasieverhaal.

Naam taak MIJN DATE MET …-SCHR-VOKLAS123-A2-BNVT

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak voor de leerlingen. Inventariseer welke celebrities 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 tekst bevat: 

1. informatie over de beroemdheid;

2. waar de beroemdheid beroemd door is;

3. hoe de date was;

4. waar en hoe de leerling de beroemdheid heeft ontmoet;

5. drie activiteiten die ze hebben gedaan op de date;

6. uitleg over de leukste activiteit en reden;

7. wat jullie allebei hebben gegeten;

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;

11. keuze en argumentatie welke beroemdheid de leerling nog meer wil ontmoeten.

De tekst is 90-120 woorden.

2. Vormelijke criteria 

A2
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Voorbeelduitwerking

Ik was op date met Drake.
Hij is beroemd door muziek. 
De date was heel leuk. 
Ik heb hem / haar ontmoet op het strand.
Dit hebben we gedaan: eten, wijn drinken en zingen. 
Het leukst was eten want het was heel lekker. 
Ik heb pizza gegeten en mijn date gebakken vis. 
Ik heb een auto van mijn date gekregen.
Ik vond Drake aardig want hij heeft me een auto gegeven. 
We gaan elkaar morgen weer ontmoeten. 
Ik ga hem wel aan mijn ouders voorstellen want mijn moeder vindt Drake ook leuk. 
Ik wil ook Donald Trump ontmoeten omdat ik hem wil interviewen en omdat ik ook president wil worden. 

110 woorden


