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MIJN TOEKOMSTIGE OPLEIDING
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Schrijven

Niveau B1

Subvaardigheid Creatief schrijven

Can-do statement ERK
SCHB1-4c. Kan een verhaal schrijven over een onderwerp dat hem/haar  
interesseert.

Domein opleiding

Doelgroep VO klas 4,5,6

Thema Opleiding, toekomst.

Naam taak MIJN TOEKOMSTIGE OPLEIDING-SCHR-VOKLAS456-B1-4C-JH

Afname-instructie voor de leraar

Bespreek de toekomstplannen van de leerlingen. Weten ze al wat ze willen gaan studeren en waarom?  
Deel daarna de taak uit en bespreek de instructie. 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

De kandidaat noemt:

1. zijn of haar naam en leeftijd;

2. zijn of haar klas en school;

3. zijn of haar favoriete vakken en waarom (minimaal 2 vakken);

4. waar hij of zij wil gaan studeren en waarom;

5. wat hij of zij wil gaan studeren;

6. in welke taal deze studie is;

7. wat hem of haar leuk lijkt aan deze studie;

8. wat hem of haar moeilijk lijkt aan deze studie/dit werk;

9. welk beroep hij of zij kan gaan doen met deze studie;

10. bij welk soort instanties hij of zij kan gaan werken na deze studie;

11. welke eigenschappen je nodig hebt voor dit beroep (minimaal 2 eigenschappen);

12. waar hij of zij na de studie wil gaan wonen en waarom (minimaal 2 redenen). 

2. Vormelijke criteria 
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Voorbeelduitwerking

Mijn naam is Graciela Johnson. Ik ben 17 jaar oud. Ik zit de 5e klas van de Saba Comprehensive school op 
Saba. Mijn favoriete vakken zijn wiskunde en Engels, want ik ben goed in die vakken. Ik wil in Canada gaan 
studeren want de scholen daar zijn heel goed. Ik wil Engels gaan studeren want ik wil leraar worden. Deze stu-
die is in het Engels.  Deze studie lijkt me leuk want ik houd van boeken en literatuur. Het lijkt me moeilijk om 
studenten stil te krijgen. Ik kan leraar Engels worden met deze studie, op een middelbare school of aan volwas-
senen. Je moet als docent aardig zijn en vriendelijk, maar ook streng en eerlijk. Ik wil na mijn studie in China 
gaan wonen want daar willen veel mensen Engels leren en het lijkt me een interessant land. 

137 woorden 


