
Taal Engels en Frans 

Focus De leerlingen kunnen deelnemen aan een gesprek door: - vragen, antwoorden en 
uitspraken te begrijpen; – erop te reageren; – zelf vragen te stellen, antwoorden te 
geven en uitspraken te doen1 

Doelgroep Eerste graad a-stroom 

1 Dit voorbeeld werd ontwikkeld door Hanne Bogaerts en Sophie Demesmaeker, studenten uit de specifieke 
lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen. 

HULPMIDDELEN OM FEEDBACK BIJ TE HOUDEN 
VOORBEELDEN RUBRICS GESPREK VOEREN 



 

 Vaardigheid luisteren – lezen – spreken –  gesprek voeren  – schrijven  (omcirkel) 

 Leerplandoel 
 

(ET 24): Gespr 1 ‘deelnemen aan een gesprek door: - vragen, antwoorden en uitspraken te begrijpen; – erop te 
reageren; – zelf vragen te stellen, antwoorden te geven en uitspraken te doen’ voor de eerste graad a-stroom 

 Concrete taaltaak 
 

De leerling is uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van een vriend(in) en ontmoet daar een Engelstalige jongere die 
deelneemt aan een uitwisselingsproject tussen het VK en België. Ze voeren een kennismakingsgesprek. De 
leerkracht neemt de rol van de Engelstalige voor zijn/haar rekening. 

 Product Een eenvoudig, kort gesprek over de eigen leefwereld  

 Ondersteuning  

 De taaltaak is (nagenoeg) niet 
uitgevoerd: nog veel werk aan de 
winkel. 

De taaltaak is eerder niet of 
onvoldoende uitgevoerd: je bent er 
bijna, nog een tandje bijsteken. 

De taaltaak is eerder wel of 
voldoende uitgevoerd: goed 
gewerkt, enkele kleine punten 
kunnen nog verbeterd worden. 

De taaltaak is (zeer) goed 
uitgevoerd: heel goed gewerkt. 

INHOUD 
 Praat over familie, dagelijkse 
routines, hobby’s enz.   
 doel: kennismaken  

Het gesprek bevat te weinig 
informatie en bevat veel overbodige 
informatie. 

Het gesprek bevat voldoende 
informatie en bevat veel overbodige 
informatie. 

Het gesprek bevat voldoende 
informatie en bevat ook enige 
overbodige informatie. 

Het gesprek bevat voldoende en 
geen overbodige informatie. 

STRATEGIEËN 
 hulp vragen (verbaal of non-
verbaal) aan gesprekspartner tijdens 
het gesprek om te verzekeren dat de 
boodschap overkomt  
 Bv. langzamer spreken, herhalen, 
op een andere manier zeggen enz. 

Je gebruikt hoofdzakelijk gebaren 
om duidelijk te maken dat de 
boodschap niet/slecht is 
overgekomen. Er is geen variatie 
binnen de strategieën aanwezig. 

Je gebruikt een grote mengeling van 
verbale en non-verbale manieren 
om hulp te vragen aan je 
gesprekspartner om de boodschap 
te herhalen, langzamer te spreken 
of iets op een andere manier te 
zeggen. Je varieert weinig tussen 
strategieën.  

Je gebruikt hoofdzakelijk verbale 
manieren om aan je 
gesprekspartner te vragen om de 
boodschap te herhalen, langzamer 
te spreken of iets op een andere 
manier te zeggen. Je varieert 
voldoende tussen strategieën. 

Je kan op allerlei verschillende en 
uitsluitend verbale manieren aan je 
gesprekspartner vragen om de 
boodschap te herhalen, langzamer 
te spreken of iets op een andere 
manier te zeggen. 

VLOTHEID  
 Probeer het gesprek zo veel zelf 
mogelijk aan de gang te houden. 
 Aarzel zo weinig mogelijk.   

Hoofdzakelijk je gesprekspartner 
zorgt ervoor dat het gesprek aan de 
gang wordt gehouden. Er zijn te veel 
duidelijke aarzelingen/valse starts 
waardoor de verstaanbaarheid van 
de boodschap erg laag is.   

Je hebt merkbaar moeite om het 
gesprek aan de gang te houden. Er 
zijn veel duidelijke aarzelingen/valse 
starts, maar de verstaanbaarheid 
van de boodschap is voldoende.  

Jij bent de gesprekspartner die het 
gesprek aan de gang houdt. Er zijn 
enkele aarzelingen/valse starts, de 
verstaanbaarheid van de boodschap 
is goed.  

Jij bent de gesprekspartner die het 
gesprek aan de gang houdt. Er zijn 
weinig aarzelingen/valse starts. De 
verstaanbaarheid van de boodschap 
is uitstekend.  

STRUCTUUR  
 Zorg voor een logische opbouw van 
je gesprek.  
 begroeten > kennismaken: praten 
& vragen stellen over familie, hobby’s 
dagelijkse routine > afsluiten  

De opbouw van je gesprek is 
onlogisch. Een logisch(e) begin en/of 
afronding is afwezig. Je grijpt 
onvoldoende kansen om gepaste 
vragen en/of antwoorden te geven 
(0 keer). 

Er is een logische opbouw aanwezig 
in je gesprek. Je kan het gesprek 
beginnen en afronden. Je laat 
meerdere kansen liggen om een 
gepaste vragen en/of antwoorden 
te geven (minstens 1 keer). 

Er is een logische opbouw aanwezig 
in je gesprek. Je kan het gesprek 
beginnen en afronden. Je reageert 
gepast op uitspraken, vragen en 
antwoorden. Je laat na om 
regelmatig zelf een vraag te stellen 
(minstens 2x). 

Er is een logische opbouw aanwezig 
in je gesprek. Je kan het gesprek 
beginnen en afronden. Je reageert 
gepast op uitspraken, vragen en 
antwoorden. Je stelt regelmatig zelf 
een vraag (minstens 3x). 

WOORDENSCHAT  
 Gebruik de relevante woorden die 
we tijdens de les hebben geleerd.  
 Je kan korte zinnen bouwen, met 
veelgebruikte Engelse woorden die je 
kent uit je eigen taal / internationaal 
vocabulaire.   

Je gebruikt irrelevante woorden 
voor de context en/of je gebruikt 
onvoldoende woorden die relevant 
zijn voor de context. Ze zorgen voor 
verwarring waardoor de 
verstaanbaarheid van het gesprek 
laag ligt.  

Je gebruikt voldoende relevante 
woorden. Ze leiden tot een 
voldoende verstaanbaarheid van het 
gesprek. Er is enige verwarring 
aanwezig.  

Je gebruikt hoofdzakelijk relevante 
woorden. Ze verrijken het gesprek 
en leiden tot een goede 
verstaanbaarheid van het gesprek.  

Je gebruikt uitsluitend relevante 
woorden. Ze verrijken het gesprek  
en leiden tot een zeer goede 
verstaanbaarheid van het gesprek.  



UITSPRAAK & ARTICLATIE  
 Spreek voldoende duidelijk en 
verzorg je uitspraak. 
 Schenk aandacht aan je accent 
(buitenlands accent mag nog aanwezig 
zijn)  

Je bent merkbaar nalatig in het 
verzorgen van je uitspraak en 
articulatie. Je uitspraak is 
hoofdzakelijk onvoldoende helder 
en standaardtalig. Je intonatie is 
onvoldoende natuurlijk. 

Je doet merkbaar je best om je 
uitspraak en articulatie te 
verzorgen. Je uitspraak is 
hoofdzakelijk onvoldoende helder 
om te worden begrepen maar 
standaardtalig. Je intonatie is 
voldoende natuurlijk. 

Je doet merkbaar je best om je 
uitspraak en articulatie te 
verzorgen. Je uitspraak is voldoende 
helder om te worden begrepen  en 
standaardtalig (buitenlands accent 
mag aanwezig zijn). Je intonatie is 
voldoende natuurlijk. 

Je doet merkbaar je best om je 
uitspraak en articulatie te 
verzorgen. Je uitspraak is bijna 
uitsluitend helder om te worden 
begrepen en standaardtalig 
(buitenlands accent mag aanwezig 
zijn). Je intonatie is zeer natuurlijk. 

 
 


