
Een leeuw/in – leerjaar 5 
  

Titel  Een leeuw/in?  

Onderwerp  Een speler van het Nederlands voetbalelftal (vrouwen of mannen) 

Leerjaar 5 

Werkvorm  Groepjes van twee of vier 

Tijd  2 lesuren 

Product   Presentatie 

Beoordeling   De opdracht is goed uitgevoerd als de leerlingen een informatieve, eigen 

presentatie hebben gemaakt. De presentatie is begrijpelijk voor een 

niet-voetbalfan en het eindresultaat wordt beoordeeld door docent en 

medeleerlingen. 

Samenvatting Bij deze opdracht maken de leerlingen in groepjes van twee of vier een 

presentatie over een speler van het Nederlands voetbalelftal (mannen of 

vrouwen). De opdracht kan in 2 lessen gemaakt worden. Let op: de 

opdracht is geschreven voor een bepaald kampioenschap. De opdracht 

kan gemakkelijk aan de actuele situatie worden aangepast. 

 

Inleiding 
U legt kort uit dat het Nederlandse elftal bij de vrouwen en de mannen kort ‘oranje’ 

genoemd wordt. Op het shirt staat de Nederlandse leeuw. U kunt het liedje laten horen of 

met de klas zingen. In je hemd staan en pantoffels aantrekken betekent dat de mensen je 

niet serieus nemen en je een lafaard vinden.    

 

Hup, Holland hup 
Laat de leeuw niet in z’n hemd (‘hempie’) staan 

Hup, Holland hup 
Trek het beestje (‘beessie’) geen pantoffels aan 

Hup, Holland hup 
Laat je uit 't veld niet slaan 

Want de leeuw op voetbalschoenen 
Durft de hele wereld aan 

 

 

Opdracht 
Maak een korte presentatie verslag over een speler van het Nederlands elftal (mannen of 

vrouwen). Je besteed aandacht aan de volgende zaken: 

• Maak van haar/hem een profiel (zie einde document). 

• Wat maakt deze speler bijzonder? Noem 3 eigenschappen! Wat kan zij/hij minder 
goed? Sterke en zwakke punten. 

• Wat zijn de 5 belangrijkste Nederlandse voetbaltermen?  



Een leeuw/in – leerjaar 5 

 

Pingpong 
U speelt met de klas een spel. U hebt de voetbaltermen van elke groep verzameld. U 
verdeelt de klas in een aantal groepen (andere dan de groepen waarin de leerlingen aan de 
opdracht hebben gewerkt). U noemt een Nederlandse term. De groep die het eerste de 
goede vertaling weet, verdient een punt. 

 

Beoordeling 

  Onvoldoende  Voldoende   Goed ☺ 

Presentatie Je geeft geen/te weinig 
informatie  

Je informatie is niet 
helemaal compleet 

Je hebt echt je best gedaan 
de gevraagde informatie te 
vinden 

Voetbaltaal Je hebt de 
voetbaltermen vergeten 

Je 5 begrippen zijn 
niet helemaal juist 

Je 5 begrippen zijn zo goed 
als foutloos 
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Profiel 

 

Foto   
  

Naam  
  

Beroep voetballer  
Geboren  

  
Sterrenbeeld  

  
Geboorteplaats  

  
Ouders  

  
Lengte _________ cm 

  
Gewicht ______ kg 

  
Burgerlijke stand Alleen / samenwonend / getrouwd 

  
Hobby  

  
Opleiding / school   

 
  

Sterke punten  
 
 

Zwakke punten  
 
 

 


