
Taal Engels en Frans 

Focus De leerlingen kunnen een eenvoudig gesprek beginnen, aan de gang houden en 
afsluiten (beschrijvend verwerkingsniveau)1 

Doelgroep Tweede graad tso-kso 

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 

 
Gespr 1 (tweede graad tso): ‘De leerlingen kunnen een eenvoudig gesprek beginnen, aan de gang houden en 
afsluiten’ (beschrijvend verwerkingsniveau) 

 Concrete taaltaak Situatie: Leerlingen zitten tijdens de stage aan de receptie en krijgen een Engelstalige klant aan de lijn die de 
directeur wil spreken. De directeur is er niet, dus de leerling biedt aan om een boodschap te noteren en aan de 
directeur te bezorgen. 

 Product eenvoudig telefoongesprek (gesprek beginnen, aan de gang houden en afsluiten)   
 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 
 groet, naam bedrijf, afwezigheid 
directeur, boodschap en naam klant 

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. 

STIJL 
 formeel, beleefd register 

De leerling stemt zijn taalgebruik 
weinig af op de situatie: hij gebruikt 
grotendeels een informeel register. 

De leerling stemt zijn taalgebruik 
gedeeltelijk af op de situatie: hij 
gebruikt soms een informeel 
register. 

De leerling stemt zijn taalgebruik 
grotendeels af op de situatie: hij 
gebruikt grotendeels een formeel 
register. 

De leerling stemt zijn taalgebruik 
volledig af op de situatie: hij 
gebruikt een formeel register. Hij 
maakt ook gebruik van alledaagse 
beleefdheidsvormen. 

STRUCTUUR 
 logische opbouw gesprek: 
groet/naam bedrijf > hulp 
aanbieden > afwezigheid directeur 
communiceren > aanbieden noteren 
boodschap > controle boodschap > 
afsluiten gesprek 

Het gesprek is weinig logisch 
opgebouwd. De leerling kan 
nauwelijks eenvoudige vragen 
beantwoorden en reageren op 
eenvoudige uitspraken. Hij kan het 
gesprek (nagenoeg) niet aan de 
gang houden. 

Het gesprek is grotendeels logisch 
opgebouwd. De leerling heeft 
moeite om eenvoudige vragen te 
beantwoorden en te reageren op 
eenvoudige uitspraken. Hij kan het 
gesprek moeilijk aan de gang 
houden. 

Het gesprek is logisch opgebouwd. 
De leerling kan meestal eenvoudige 
vragen beantwoorden en reageren 
op eenvoudige uitspraken. Hij kan 
het gesprek grotendeels aan de 
gang houden. 

Het gesprek is logisch opgebouwd. 
De leerling kan eenvoudige vragen 
beantwoorden en reageren op 
eenvoudige uitspraken. Hij kan het 
gesprek aan de gang houden. 

STRATEGIEËN 
 genoteerde informatie 
controleren (zelf herhalen), vragen 
om te herhalen of trager te spreken 

De leerling durft niet aan te geven 
wanneer hij iets niet begrijpt en te 
vragen om trager te spreken/ de zin 
te herhalen. De leerling vergeet om 
de genoteerde boodschap te 
controleren. 

De leerling kan met veel aarzeling 
aan te geven wanneer hij iets niet 
begrijpt en vraagt om trager te 
spreken/de zin te herhalen. De 
leerling vergeet om de genoteerde 
boodschap te controleren. 

De leerling kan met enige aarzeling 
aangeven wanneer hij iets niet 
begrijpt en vraagt om trager te 
spreken/de zin te herhalen. De 
leerling controleert de genoteerde 
boodschap. 

De leerling kan vlot aangeven 
wanneer hij iets niet begrijpt en 
vraagt (eventueel) om trager te 
spreken/de zin te herhalen. De 
leerling controleert de genoteerde 
boodschap. 

WOORDENSCHAT 
 

De leerling beheerst nauwelijks de 
woordenschat die voor concrete 
alledaagse handelingen wordt 
gebruikt (telefonisch gesprek).  

De leerling beheerst de 
woordenschat die voor concrete 
alledaagse handelingen wordt 
gebruikt (telefonisch gesprek) matig. 
De woordkeuze is gedeeltelijk 
correct afgestemd op de situatie. 

De leerling beheerst de 
woordenschat die voor concrete 
alledaagse handelingen wordt 
gebruikt (telefonisch gesprek) matig. 
De woordkeuze is grotendeels 
correct afgestemd op de situatie. 

De leerling beheerst de 
woordenschat/uitdrukkingen die 
voor concrete alledaagse 
handelingen wordt gebruikt 
(telefonisch gesprek) goed. De 
woordkeuze is correct afgestemd op 
de situatie. 

UITSPRAAK en ARTICULATIE De leerling kan nauwelijks korte en 
eenvoudige zinnen gebruiken: veel 
aarzelingen/valse starts. De 
uitspraak is weinig verzorgd en 
moeilijk verstaanbaar. 

De leerling kan korte en eenvoudige 
zinnen min of meer met gemak 
gebruiken, ondanks 
aarzelingen/valse starts. De 
uitspraak is deels verzorgd en soms 
moeilijk verstaanbaar. 

De leerling kan korte en eenvoudige 
zinnen min of meer met gemak 
gebruiken, ondanks 
aarzelingen/valse starts. De 
uitspraak is grotendeels verzorgd en 
duidelijk verstaanbaar. 

De leerling kan korte zinsdelen met 
voldoende gemak gebruiken, 
ondanks aarzelingen/valse starts. De 
uitspraak is grotendeels verzorgd en 
duidelijk verstaanbaar. 

 


