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Beoordeling

De opdracht is goed uitgevoerd als de leerlingen de dialoog
in het Nederlands hebben uitgewerkt en voor de klas hebben
gepresenteerd. De docent beoordeelt.
De leerlingen werken in tweetallen aan een dialoog in een
ziekenhuis. De opdracht kan in 1 lesuur gemaakt worden inclusief
de beoordeling.

Samenvatting

Inleiding
Je oma was met vriendinnen op fietsvakantie in Zeeland (Nederland). De dames houden van
opschieten, dus in plaats van gewone fietsen werden er elektrische fietsen gehuurd. Oma
had echter door het gezellige geklets met haar buurvrouw niet in de gaten hoe hard ze
eigenlijk ging. Even niet opletten kan gevaarlijk zijn weet oma nu, want ze viel en brak haar
heup. Ze mag niet vervoerd worden en daarom gaat jullie gezin naar het ziekenhuis in Goes
(Zeeland) om oma te steunen.
Opdracht
Jullie zijn inmiddels in het ziekenhuis aangekomen, maar waar is oma’s kamer? Aangezien jij
de enige bent die een beetje Nederlands spreekt, ga je naar de informatiebalie om te vragen
waar jullie naartoe moeten. Werk onderstaande dialoog uit in het Nederlands, de
antwoorden van de receptionist mogen jullie zelf invullen. Zorg wel dat het een goed lopend
verhaal wordt. Oefen nu in tweetallen, wissel ook eens van rol en presenteer dan de dialoog
voor de klas.
Werkblad
Jij
[Groet]

Receptionist
[…]

[Leg uit dat je op zoek bent naar de kamer van […]
je oma, zeg hoe ze heet en dat ze uit Nederland
komt]
[Vraag of hij/zij je kan zeggen hoe je daar komt] [gebruik de woorden: rechts, links,
rechtdoor, (de) hoek, (de) lift, (de)
kamer]
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[Zeg dat je het niet goed begrijpt]

[…]

[Vraag naar een plattegrond]
[Zeg dat je het nu wél begrijpt. Je ziet het op de
plattegrond. Bedank voor de informatie]
[Groet afscheid]

[…]
[…]

Beoordeling
Onvoldoende 
Klinkt niet Nederlands, geen
goedlopend verhaal

[…]

Voldoende 

Goed ☺

Klinkt Nederlands, maar wel
wat fouten

Goedlopend verhaal, klinkt
Nederlands, nagenoeg
foutloos

