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MIJN NIEUWE PUPPY 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Luisteren

Niveau A1

Subvaardigheid Luisteren naar mededelingen en instructies

Can-do statement ERK
LUA1-4b. Kan in korte, duidelijk gesproken teksten, getallen en bekende 
woorden verstaan die gericht zijn aan de luisteraar

Domein dagelijks leven

Doelgroep PO groep 5/6

Thema Huisdier, puppy.

Naam taak MIJN NIEUWE PUPPY-PO56-A1-LUI-BNVT  

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak. Zet het luisterfragment klaar. Behandel eventuele benodigde voorkennis.  Deel de taak 
uit. 
Luisterfragmenten
Fragment 1
Hooiii, ik ben heel blij! We hebben een puppy! Hij is bruin met een beetje wit en heeft blauwe ogen. 
Fragment 2
Hij heet Timmy en hij is nu zes weken oud. Hij is zo schattig en lief!
Fragment 3 
Soms is Timmy ook een beetje stout. Hij bijt graag. Weet je wat hij kapot heeft gemaakt? De favoriete 
schoenen van papa! Papa was echt boos. 
Fragment 4 
Hij slaapt nu nog in een doos in de woonkamer. Ik wil dat hij bij mij in bed slaapt, maar dat mag niet. Als 
hij groot is, gaat hij in de garage slapen. 
Fragment 5
Kom je snel kijken? Morgen zijn we niet thuis en zaterdag ook niet, maar zondag zijn we er. Je vindt hem 
zeker heel lief!

Beoordelingsmodel 
1. Inhoudelijke criteria

Om de taak met een voldoende te kunnen afsluiten, moet de leerling minimaal 80% van de vragen 
juist hebben beantwoord. Zie voorbeelduitwerking voor de juiste antwoorden.

2. Vormelijke criteria 

A1
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Voorbeelduitwerking

1. Wat is een foto van haar nieuwe puppy? Omcirkel

2. Hoe oud is Timmy?

◻ 4 weken 
◻ 5 weken 
◼ 6 weken  

3. Wat heeft Timmy kapot gemaakt? Omcirkel.

4. Waar slaapt Timmy nu? 

◻ In de garage.
◼ In de woonkamer. 
◻ In het bed van Obella.

5. Wanneer kan je komen kijken naar Timmy? 

◻ Morgen 
◻ Zaterdag 
◼ Zondag 


