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VERPLICHTE YOGA OP SCHOOL
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Schrijven

Niveau B1

Subvaardigheid Correspondentie

Can-do statement ERK
SCHB1-1c. Kan deelnemen aan discussies over bekende thema’s of over  
thema’s uit het interessegebied via sociale media zoals internet. 

Domein dagelijks leven

Doelgroep VO klas 1,2,3

Thema Mening geven en reageren op mening van anderen.

Naam taak VERPLICHTE YOGA OP SCHOOL-SCH-B1-CM

Afname-instructie voor de leraar

De leerlingen gaan een kort nieuwsbericht bekijken, beluisteren of lezen. Als voorbeeld wordt hier een 
tekst over yoga/meditatie, maar u kunt deze taak regelmatig herhalen met een ander onderwerp. 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

1. Wie hij of zij is         

2. waar hij of zij op school zit       

3. Wat de minister heeft besloten (in 1 zin)     

4. een eerste voordeel van dit plan     

5. een tweede voordeel van dit plan     

6. een derde voordeel van dit plan      

7. een eerste nadeel van dit plan     

8. een tweede nadeel van dit plan         

9. een derde nadeel van dit plan       

10. Zijn of haar mening over dit besluit met een argument  

11. Een ander plan om de schoolresultaten omhoog te laten gaan 

12. De leerling gebruikt signaalwoorden    

2. Vormelijke criteria 
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Voorbeelduitwerking

Mijn naam is Skyler en zit in de 3e klas van de HAVO. De minister heeft besloten dat alle leerlingen verplicht 
yoga of meditatie moeten doen in de pauze op school. 
Volgens mij heeft dit plan drie voordelen. Ten eerste worden jongeren sportiever. Ook worden ze rustig van 
yoga. Het is ook gezellig om te sporten in de pauze in plaats van op je telefoon te kijken. 
Maar er zijn ook nadelen. Bijvoorbeeld, leerlingen hebben zo weinig tijd om te eten. Bovendien vindt niet 
iedereen yoga leuk, misschien houden ze van andere sporten. Bovendien moeten de leraren de lessen geven en 
zij zijn niet getraind hierin.
Ik vind het plan niet goed. Ik wil niet in mijn pauze verplicht yoga doen, want ik wil in mijn pauze eten en met 
mijn vrienden praten.
De minister kan ook gratis huiswerkbegeleiding geven na school. Dan gaan de schoolresultaten ook omhoog.  

148 woorden


