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MIJN VAKANTIE IN NEDERLAND 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Schrijven

Niveau B1

Subvaardigheid Creatief schrijven

Can-do statement ERK
SCHB1-4b: Kan verslag doen van ervaringen en daarbij gevoelens en reacties 
op gebeurtenissen beschrijven.

Domein dagelijks leven

Doelgroep VO klas 4,5,6

Thema Vakantie Nederland, reizen.

Naam taak MIJN VAKANTIE NEDERLAND-SCH-VOKLAS456-BNVT-B1

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak voor de leerlingen. Activeer voor het schrijven de voorkennis van de leerlingen: wat is er te 
zien en te doen in Nederland? Zijn ze er wel eens geweest? 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

De kandidaat schrijft:

1. waar in Nederland hij/zij is geweest;

2. waar in Nederland die stad is;

3. met wie de leerling was;

4. waar de leerling heeft geslapen; 

5. wat de leerling heeft gedaan (3 activiteiten);

6. hoe de leerling naar Nederland is gegaan;

7. hoe de leerling in Nederland heeft gereisd;

8. wat de leerling heeft gegeten;

9. wat de leerling heeft gedronken;

10. wat de leerling van Nederland vond met argumentatie; 

11. of de leerling nog een keer wil gaan met argumentatie. 

2. Vormelijke criteria 
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Voorbeelduitwerking

Ik ben op vakantie geweest in Groningen, dat is in het noorden van Nederland. Ik was daar met mijn moeder, 
zus en broer. We hebben bij familie in huis geslapen. We zijn naar een pretpark geweest, we hebben gewinkeld 
en we hebben gezwommen. We zijn met het vliegtuig naar Nederland gegaan vanaf Sint Maarten. In  
Nederland gingen we met de trein en de auto van mijn tante. We hebben lekker gegeten, Italiaans,  
Indonesisch en ook andere dingen. We hebben veel koffie en thee en water gedronken. Ik vond het heel leuk in 
Nederland want het was lekker weer en er is veel te doen. Ik wil graag nog een keer gaan want ik wil nog naar 
Amsterdam en Rotterdam.  

119 woorden


