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SUPERMARKT 
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 7/8

Thema Supermarkt, boodschappen doen, winkelen.

Naam taak SUPERMARKT-LUI-A1-POGR78-RC

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak. Zet het luisterfragment klaar. Behandel eventuele benodigde voorkennis. Deel de taak 
uit.  
Luisterfragmenten
Fragment 1:  
Welkom bij Jumbie Supermarkt. Vandaag in de aanbieding bij het fruit: heerlijke bananen, nu lekker goed-
koop! Ook de ananas is in de aanbieding, u krijgt er twee voor de prijs van 1! En heeft u zin in waterme-
loen? U krijgt nu 1 kilo watermeloen voor maar 3 florines. Alles lekker goedkoop!
Fragment 2:  
Door problemen bij het transport hebben we vandaag helaas geen mango’s, appels en sinaasappels Die 
kunt u dus niet kopen. Morgen hebben we ze weer in de winkel. 
Fragment 3:  
Ook de tandpasta is vandaag goedkoper. U krijgt een tube voor maar 2 florines! Jumbie WC-papier is ook 
te koop voor een lagere prijs vandaag: niet 2, maar 3 pakken Jumbo WC-papier voor maar 15 florines! 
Fragment 4:  
We hebben ook een aanbieding bij het brood. Niet twee, niet drie, maar vier bruine broden voor maar 3 
florines! Pak ze snel!

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. Welk fruit is in de aanbieding vandaag? Omcirkel (3).

2. Welk fruit kun je niet kopen vandaag? Omcirkel (3).

3. Wat kost vandaag 2 florines? 

4. Wat is de aanbieding bij het brood? 

◻ Twee bruine broden voor AWG 3,-
◻ Drie bruine broden voor AWG 3,-
◼ Vier bruine broden voor AWG 3,-


