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Presentatie
De opdracht is goed uitgevoerd als de leerlingen een informatieve, eigen
presentatie hebben gemaakt. De presentatie is begrijpelijk voor iemand
die Groningen niet kent. Het eindresultaat wordt beoordeeld door de
docent.
In deze opdracht stellen de leerlingen in groepjes van vier het
programma samen voor een weekendje Groningen. De opdracht kan in 3
lesuren gemaakt worden inclusief de eindevaluatie.

Samenvatting

Inleiding
In Groningen spraken de mensen vroeger een dialect,
het ‘Grunnigs’ (Gronings). Tegenwoordig spreken heel
weinig mensen dat, maar heel veel mensen hebben nog
wel een accent (zoals Brabanders, Limburgers,
Twentenaren en Drenten in Nederland). Dat accent
vinden veel mensen lelijk, de Groningers doen daarom
hun best dat niemand hoort dat ze uit Groningen komen.
De laatste jaren komt het dialect weer een beetje in de
mode. Zie het bord. Wat denk je, wat is smok wat is
vot?1

Grunnen is de grootste stad in het Noorden van Nederland, daarom weet iedereen dat
Groningen bedoeld wordt als de mensen zeggen: ik ga naar de stad. Er is in veel te zien en te
luisteren.
Je oom en tante hebben een weekend Groningen gewonnen, ze hebben 1.000 Euro voor
reis, hotel, eten en drinken en entreegeld. Wat gaan ze daar doen? Ze vertrekken op vrijdag
en gaan maandagmorgen weer naar huis. Het is midden in de zomer en er wordt prachtig
weer voorspeld. Je stelt een programma samen voor de zaterdag en zondag.

1

smok = zoen, fot=weg (kiss and ride in het Engels)
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Opdracht
Je taak is om van de informatie die je hebt verzameld een leuk programmaboekje voor je
oom en tante te maken. Daarbij moet je rekening houden met een aantal dingen.
•
•
•
•
•

Je oom en tante hebben geen Nederlands geleerd
Je oom en tante zijn gek op voetbal.
Je oom en tante houden van varen
je oom en tante zijn niet zo gek op moderne kunst
je oom en tante vinden vis lekker
Je hebt voor deze opdracht 3 lessen de tijd en je
werkt in groepjes van 4. Zorg dat je niet meer dan 2
lesuren besteedt aan het zoeken van informatie en je
in de laatste les kunt werken aan het
programmaboekje. Alle informatie schrijf je op in het
Nederlands. Omdat je oom en tante niet zo goed
Nederlands kunnen als jij, maak je het
programmaboekje ook in je eigen taal!

Aanpak
•
•
•
•
•

Ga voor je oom en tante op zoek naar het mooiste hotel. Noteer de naam en het adres
van het hotel en de prijs.
Je oom en tante gaan zaterdagavond naar een voorstelling. Schrijf de naam van de
voorstelling en het adres op. Beschrijf kort waar de voorstelling over gaat.
Zoek uit wat Groningen met Arjen Robben te maken heeft en hoe de bekendste
voetbalclubs van de stad heet.
Waar kunnen je oom en tante het beste instappen voor een rondvaart. Zoek de
opstapplaats.
Wat moeten ze beslist proberen als ze wat gaan eten of drinken?

Beoordeling
De informatie die je nu op papier hebt, gebruik je voor het programmaboekje. Op dit boekje
word je beoordeeld.
•
•
•

Kijk of het boekje duidelijk leesbaar is.
Kijk of het overzichtelijk is en of je rekening gehouden hebt met wat je oom en tante leuk
vinden (kijk wat er onder opdracht staat).
Foto’s en plaatjes maken het allemaal leuker!
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