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MIJN EILAND 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Spreken

Niveau A2

Subvaardigheid Monoloog

Can-do statement ERK SPA2-1c. Kan uitleggen wat hij of zij leuk of niet leuk vindt aan iets. (A2+)

Domein dagelijks leven

Doelgroep VO klas 1,2,3

Thema Video, huis, presentatie.

Naam taak MIJN EILAND-SPR-VO123-A2-BNVT

Afname-instructie voor de leraar

Print voor iedere leerling de taak uit.  Zorg ervoor dat iedere leerling foto’s van het eiland verzamelt en 
deze eventueel in een PowerPoint zet. 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

De kandidaat vertelt: 

1. over zijn stad of dorp.

2. welke talen ze spreken.

3. wat hij leuk vindt om te doen.

4. over een bekende persoon van zijn eiland. 

5. wat een toerist kan bezoeken (3 dingen).

6. over lekkere specialiteiten van zijn eiland.

7. wat zijn favoriete plaats is op het eiland en legt uit waarom. 

2. Vormelijke criteria 

A2
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Voorbeelduitwerking

Ik woon op Aruba. Aruba is een klein eiland. Ik woon in Oranjestad. Dat is de hoofdstad. Er wonen ongeveer 
35.000 mensen in Oranjestad. 
Op Aruba spreken de mensen veel talen: Papiamento, Engels, Spaans, Nederlands. 
Ik ga graag zwemmen in de zee of gamen met mijn vrienden. 
Een bekende persoon van Aruba is Xander Bogaerts. Hij is een baseballspeler in Amerika. Hij is heel goed. Mijn 
favoriete sport is baseball.
Aruba is heel mooi. Er komen veel toeristen. Je kan het Arikok natuurpark bezoeken, maar je kan ook naar 
Oranjestad gaan. Daar kun je winkelen. En je kan naar het strand gaan. Aruba heeft veel stranden. 
Ik eet graag Balchi di piská. Dat is vis en het is heel lekker. 
Stoba is ook een specialiteit van Aruba. 
En je kunt ook leguaan eten. Dat smaakt net als kip. 
Mijn favoriete plaats op Aruba is het restaurant van mijn vader. Ik werk daar en zie daar veel mensen.  


