
11  | Language passport Connect 4 & Connect 5 

1 All about me  

Which languages do I understand / speak?

 

 

 

 

 

 

 

English is already a part of my life.     yes           no

How often?  sometimes    regularly    often    

I want to learn English because  

 

 

I sometimes find learning English difficult because  

 

 

This year I want to be able to                        in English more fluently because  

 

  

This would make the English classes interesting or more fun:  

 

 

Which languages do I know best? 

Arabic – Dutch – English – French – German – Italian – Spanish – …

 (1)  

 (2)  

 (3)  

 (4)  

 (5)  

Which languages do I prefer? (Put them in the right order.)

Arabic – Dutch – English – French – German – Italian – Spanish – …

 (1)  

 (2)  

 (3)  

 (4)  

 (5)  

Language passport Connect 4 & Connect 5  



2

No way! Not really Yes Absolutely!

KNOWLEDGE

I understand quite a lot of English (when listening to British 
people talk, listening to the radio, watching programmes on 
television).

I automatically switch to English in the company of English-
speaking people.

I can read any English newspaper or magazine fluently.

I can read an English novel, story or poem easily.

I understand conversations between English-speaking 
people.

I can write emails in English without any problems. 

MOTIVATION

I like watching / listening to English-language programmes.

I like reading books, magazines and newspapers in English 
(on paper or digital).

I jump at every chance to speak / read / write / listen in 
English.

I have already participated in an English summerclass 
(summercamp).

I would like to take part in an exchange programme for 
students. 

After secondary school I intend to study English.

I am not very fond of                        in the English classes because  

 

   

Discuss the following statements with a neighbour or with your teacher. Explain your answer.
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2 Work in progress

Do I … fluently in 
English?

Connect 4 
September

Connect 4
March

Connect 5 
September

Connect 5
March

listen

read

speak

have a conversation

write

Do I practise 
learned voc., 
grammar and  
structures?  

Do I have the right 
attitude towards 
learning?

3 I made it ... (*) Tick the right answer.

Connect 4
end of the 
schoolyear

This year I got better at … (*)
 listening
 reading
 speaking
 having a conversation
 practising learned vocabulary, grammar and  structures
 having the right attitude towards learning English

I need to pay attention to   

 .

The ‘best moment ever’ in the English class this year was   

  

because    

 .
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Connect 5
end of the 
schoolyear

This year I got better at … (*)
 listening
 reading
 speaking
 having a conversation
 practising learned vocabulary, grammar and  structures
 having the right attitude towards learning English

I need to pay attention to   

 .

The ‘best moment ever’ in the English class this year was   

  

because    

 .
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2A: eindtermen & taaltaken
Je vindt hier alle eindtermen en ziet voor elke folder welke eindtermen (aangekruist) je tijdens de eindtaaltaak inoefent.

vakgebonden eindtermen  eindtaaltaak folder: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

luisteren 

1 Ik denk dat ik kan zeggen wat het onderwerp van een beluisterde tekst is.

2 Ik denk dat ik kan zeggen wat de hoofdgedachte van een beluisterde tekst is. x

3 Ik denk dat ik de gedachtegang van een beluisterde tekst kan volgen. x x

4 Ik denk dat ik relevante informatie uit een beluisterde tekst kan selecteren. x x

5 Ik denk dat ik cultuuruitingen van een streek waar Engels wordt gesproken kan opzoeken. 

6 Ik denk dat ik verkregen informatie op een overzichtelijke en persoonlijke manier kan ordenen. x

7 Ik denk dat ik me een oordeel over de beluisterde tekst kan vormen. x

Ik denk dat ik ...
8.1  me kan blijven concentreren, zelfs als ik niet alles begrijp;
8.2  het luisterdoel kan bepalen en mijn taalgedrag daarop kan afstemmen;
8.3  kan zeggen dat ik iets niet begrijp en vragen wat iets betekent;
8.4  talige en niet-talige info binnen en buiten de tekst bij het luisteren kan gebruiken;
8.5  kan vragen om langzamer te spreken of iets te herhalen;
8.6  een hypothese kan vormen over de inhoud en de bedoeling van de tekst;
8.7  de betekenis van transparante en/of onbekende woorden kan afleiden;
8.8  relevante informatie in kernwoorden kan noteren.

lezen  

9  Ik denk dat ik kan zeggen wat het onderwerp van een leestekst is.

10  Ik denk dat ik de hoofdgedachte van een leestekst kan bepalen.

11  Ik denk dat ik de gedachtegang van een leestekst kan volgen.

12  Ik denk dat ik relevante informatie uit een leestekst kan halen. x

13  Ik denk dat ik de structuur en de samenhang van een leestekst kan herkennen.

Connect 5  
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14  Ik denk dat ik cultuuruitingen van een streek waar Engels wordt gesproken kan opzoeken. 

15  Ik denk dat ik verkregen informatie overzichtelijk kan ordenen. x

16  Ik denk dat ik me een oordeel over de gelezen tekst kan vormen.

Ik denk dat ik ...
17.1  me kan blijven concentreren, zelfs als ik niet alles begrijp;
17.2  onduidelijke passages kan herlezen;
17.3  het leesdoel kan bepalen en mijn taalgedrag daaraan kan aanpassen;
17.4  talige en niet-talige info binnen en buiten de tekst bij het lezen kan gebruiken;
17.5  digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden kan raadplegen;
17.6  de betekenis van transparante en/of onbekende woorden (uit de context) kan afleiden;
17.7  relevante informatie kan aanduiden.

x

spreken

18  Ik denk dat ik informatie uit teksten kan meedelen.

19  Ik denk dat ik beluisterde en gelezen teksten kan navertellen.

20 Ik denk dat ik beluisterde of gelezen teksten kan samenvatten.

21  Ik denk dat ik verslag kan uitbrengen over een ervaring, een situatie of een gebeurtenis. x x

22  Ik denk dat ik een presentatie kan geven. x

23  Ik denk dat ik cultuuruitingen van een streek waar Engels wordt gesproken kan opzoeken en presenteren.

24  Ik denk dat ik een waardering kort kan toelichten.

25  Ik denk dat ik een gefundeerd standpunt over informatieve en verhalende teksten kan formuleren. 
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Ik denk dat ik ...
26.1 me kan blijven concentreren, zelfs als ik niet alles kan zeggen;
26.2 het spreekdoel kan bepalen en mijn taalgedrag daarna kan aanpassen;
26.3 een spreekplan kan opstellen;
26.4 lichaamstaal kan inzetten;
26.5 ondersteunend visueel en auditief materiaal kan inzetten;
26.6 ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de boodschap kan overbrengen;
26.7 digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden kan raadplegen en rekening kan houden met de gevolgen ervan;
26.8 bij een spreektaak talige afspraken kan maken en iedereen zijn inbreng kan benutten, evalueren, corrigeren en redigeren.

x

mondelinge interactie

27 Ik denk dat ik de taaltaken (luisteren en spreken) in een gesprek kan uitvoeren. x x x x

28  Ik denk dat ik een niet te complex gesprek kan beginnen, aan de gang houden en afsluiten. x x

Ik denk dat ik … 
29.1  me kan blijven concentreren, zelfs als ik niet alles begrijp of niet alles kan uitdrukken;
29.2  het doel van het gesprek kan bepalen en mijn taalgedrag erop kan afstemmen;
29.3  lichaamstaal kan inzetten;
29.4  ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap kan overbrengen;
29.5  kan vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen en kan nagaan of mijn gesprekspartner het  

begrepen heeft;
29.6  zelf iets kan herformuleren om te weten of de ander het begrepen heeft;
29.7  technieken kan toepassen om een kort gesprek te beginnen, gaande te houden en af te sluiten.

x x x

schrijven

30  Ik denk dat ik gelezen teksten globaal kan weergeven. x

31  Ik denk dat ik een mededeling kan schrijven.

32  Ik denk dat ik een situatie, een gebeurtenis of een ervaring kan beschrijven. x x x

33  Ik denk dat ik alledaagse uitdrukkingen en routines uit het Engels kan gebruiken. x x x x

34  Ik denk dat ik een spontane mening over informatieve, beschrijvende en verhalende teksten kan verwoorden. 

35  Ik denk dat ik gelezen informatieve en verhalende teksten kan samenvatten. x x
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36  Ik denk dat ik gelezen argumentatieve teksten kan samenvatten en aan de hand van een format een verslag kan schrijven. 

37  Ik denk dat ik een verslag kan schrijven. x

38  Ik denk dat ik informele en formele digitale correspondentie kan voeren. 

39  Ik denk dat ik cultuuruitingen van een streek waar Engels wordt gesproken kan opzoeken en presenteren. x

40  Ik denk dat ik in de vorm van een informatieve en/of argumentatieve tekst een standpunt kan verwoorden. x x

Ik denk dat ik ...
41.1  me kan blijven concentreren hoewel ik niet alles kan uitdrukken;
41.2  het schrijfdoel en het doelpubliek kan bepalen en mijn taalgedrag erop kan afstemmen;
41.3  een schrijfplan kan opstellen;
41.4  bij het schrijven van een model gebruik kan maken;
41.5  digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden kan raadplegen en rekening kan houden met de gevolgen ervan;
41.6  een passende lay-out kan gebruiken;
41.7  mijn eigen tekst kan nakijken;
41.8  bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken kan maken, iedereen zijn inbreng in de tekst kan benutten, 

evalueren, corrigeren en redigeren;
41.9  rekening kan houden met de belangrijkste conventies van geschreven taal.

x x x

kennis en attitudes 

42.1  Ik denk dat ik genoeg woordenschat en structuren ken om de taaltaak uit te voeren.
42.1  Ik denk dat ik genoeg grammatica ken om de taaltaak uit te voeren.

x x x x x x

43  Ik denk dat ik kan reflecteren over taal(gebruik) in bepaalde taalsituaties en daardoor mijn kennis van het Engels kan 
uitbreiden.

x x x x x x

44  Ik denk dat ik verschillen en gelijkenissen kan onderscheiden in leefwijze tussen de eigen cultuur en de cultuur van een streek 
waar de doeltaal gesproken wordt.

45*  Ik denk dat ik durf en bereid ben te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Engels. x x x x x x

46*  Ik denk dat ik bereid ben om mijn taal te verzorgen. x x x x x

47*  Ik denk dat ik belangstelling toon voor de aanwezigheid van moderne vreemde talen in mijn leefwereld, ook buiten de school, 
en voor de wereld van Engelse taalgebruikers.

x x
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48*  Ik denk dat ik opensta voor verschillen en gelijkenissen in leefwijze tussen mijn cultuur en de cultuur van een streek waar 
Engels gesproken wordt. 

x x x

49*  Ik denk dat ik mij openstel voor de schoonheid en het kunstzinnige van Engelse teksten.
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2B: eindtermen taaltaken & zelfevaluatie
Hier vind je voor elke folder welke eindtermen tijdens de eindtaaltaak ingeoefend worden. Geef jezelf een score (* tot ***).  
Vul daarna de zelfevaluatie in. Je kunt elke taaltaak verschillende keren maken.  

eindtaaltaak folder 5.1: Storytelling in the digital age (page 47) * ** ***

schrijven

33  Ik denk dat ik alledaagse uitdrukkingen en routines uit het Engels kan gebruiken. 

40  Ik denk dat ik in de vorm van een informatieve en/of argumentatieve tekst een standpunt kan verwoorden. 

Ik denk dat ik ...
41.1  me kan blijven concentreren hoewel ik niet alles kan uitdrukken;
41.2  het schrijfdoel en het doelpubliek kan bepalen en mijn taalgedrag erop kan afstemmen;
41.3  een schrijfplan kan opstellen;
41.4  bij het schrijven van een model gebruik kan maken;
41.5  digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden kan raadplegen en rekening kan houden met de gevolgen ervan;
41.6  een passende lay-out kan gebruiken;
41.7  mijn eigen tekst kan nakijken;
41.8  bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken kan maken, iedereen zijn inbreng in de tekst kan benutten, evalueren, corrigeren en  

redigeren;
41.9  rekening kan houden met de belangrijkste conventies van geschreven taal.

kennis en attitudes 

42.1  Ik denk dat ik genoeg woordenschat en structuren ken om de taaltaak uit te voeren.
42.1  Ik denk dat ik genoeg grammatica ken om de taaltaak uit te voeren.

43  Ik denk dat ik kan reflecteren over taal(gebruik) in bepaalde taalsituaties en daardoor mijn kennis van het Engels kan uitbreiden.

45*  Ik denk dat ik durf en bereid ben te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Engels.

46*  Ik denk dat ik bereid ben om mijn taal te verzorgen.
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I was good at       /       /       (choose 3) because  

 

 

I had fun writing the advice column: yes / no.
I spent more / less time on the assignment than I had expected.
I took on the challenge with gusto and courage: yes / no.
I felt confident while doing the task: yes / no.

I need to pay attention to       /       /       (= that was difficult for me) because  

 

 

I will ... (ask the teacher to help me / study … again / do exercises on Scoodle / do the task again / etc.)  
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eindtaaltaak folder 5.2: Planning a city trip (page 103) * ** ***

luisteren 

3 Ik denk dat ik de gedachtegang van een beluisterde tekst kan volgen.

4 Ik denk dat ik relevante informatie uit een beluisterde tekst kan selecteren.

7 Ik denk dat ik me een oordeel over de beluisterde tekst kan vormen. 

mondelinge interactie

27 Ik denk dat ik de taaltaken (luisteren en spreken) in een gesprek kan uitvoeren. 

Ik denk dat ik … 
29.1  me kan blijven concentreren, zelfs als ik niet alles begrijp of niet alles kan uitdrukken;
29.2  het doel van het gesprek kan bepalen en mijn taalgedrag erop kan afstemmen;
29.3  lichaamstaal kan inzetten;
29.4  ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap kan overbrengen;
29.5  kan vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen en kan nagaan of mijn gesprekspartner het begrepen heeft;
29.6  zelf iets kan herformuleren om te weten of de ander het begrepen heeft;
29.7  technieken kan toepassen om een kort gesprek te beginnen, gaande te houden en af te sluiten.

kennis en attitudes 

42.1  Ik denk dat ik genoeg woordenschat en structuren ken om de taaltaak uit te voeren.
42.1  Ik denk dat ik genoeg grammatica ken om de taaltaak uit te voeren.

43  Ik denk dat ik kan reflecteren over taal(gebruik) in bepaalde taalsituaties en daardoor mijn kennis van het Engels kan uitbreiden.

45*  Ik denk dat ik durf en bereid ben te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Engels.
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I was good at       /       /       (choose 3) because  

 

 

I had fun doing this: yes / no.
I spent more / less time on the assignment than I had expected.
I knew (in my head) what I wanted to say before I started talking: yes / no.
I think I knew enough English to succeed in this task: yes / no.

I need to pay attention to       /       /       (= that was difficult for me) because  

 

 

I will ... (ask the teacher to help me / study … again / do exercises on Scoodle / do the task again / etc.)  
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eindtaaltaak folder 5.3: Freedom of the press (page 153) * ** ***

mondelinge interactie

27 Ik denk dat ik de taaltaken (luisteren en spreken) in een gesprek kan uitvoeren. 

Ik denk dat ik … 
29.1  me kan blijven concentreren, zelfs als ik niet alles begrijp of niet alles kan uitdrukken;
29.2  het doel van het gesprek kan bepalen en mijn taalgedrag erop kan afstemmen;
29.3  lichaamstaal kan inzetten;
29.4  ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap kan overbrengen;
29.5  kan vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen en kan nagaan of mijn gesprekspartner het begrepen heeft;
29.6  zelf iets kan herformuleren om te weten of de ander het begrepen heeft;
29.7  technieken kan toepassen om een kort gesprek te beginnen, gaande te houden en af te sluiten.

kennis en attitudes 

42.1  Ik denk dat ik genoeg woordenschat en structuren ken om de taaltaak uit te voeren.
42.1  Ik denk dat ik genoeg grammatica ken om de taaltaak uit te voeren.

43  Ik denk dat ik kan reflecteren over taal(gebruik) in bepaalde taalsituaties en daardoor mijn kennis van het Engels kan uitbreiden.

45*  Ik denk dat ik durf en bereid ben te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Engels.

I was good at       /       /       (choose 3) because  

 

 

I had fun doing this: yes / no.
I spent more / less time on the assignment than I had expected.
I knew (in my head) what was expected of me before I got started: yes / no.
I think I knew enough English to succeed in this task: yes / no.
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I need to pay attention to       /       /       (= that was difficult for me) because  

 

 

I will ... (ask the teacher to help me / study … again / do exercises on Scoodle / do the task again / etc.)  
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eindtaaltaak folder 5.4: Should Europe seal its borders? (page 203) * ** ***

luisteren 

2 Ik denk dat ik kan zeggen wat de hoofdgedachte van een beluisterde tekst is.

3 Ik denk dat ik de gedachtegang van een beluisterde tekst kan volgen.

4 Ik denk dat ik relevante informatie uit een beluisterde tekst kan selecteren.

6 Ik denk dat ik verkregen informatie op een overzichtelijke en persoonlijke manier kan ordenen. 

spreken

21  Ik denk dat ik verslag kan uitbrengen over een ervaring, een situatie of een gebeurtenis. 

Ik denk dat ik ...
26.1 me kan blijven concentreren, zelfs als ik niet alles kan zeggen;
26.2 het spreekdoel kan bepalen en mijn taalgedrag daarna kan aanpassen;
26.3 een spreekplan kan opstellen;
26.4 lichaamstaal kan inzetten;
26.5 ondersteunend visueel en auditief materiaal kan inzetten;
26.6 ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de boodschap kan overbrengen;
26.7 digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden kan raadplegen en rekening kan houden met de gevolgen ervan;
26.8 bij een spreektaak talige afspraken kan maken en iedereen zijn inbreng kan benutten, evalueren, corrigeren en redigeren.

schrijven

30  Ik denk dat ik gelezen teksten globaal kan weergeven.

32  Ik denk dat ik een situatie, een gebeurtenis of een ervaring kan beschrijven.

33  Ik denk dat ik alledaagse uitdrukkingen en routines uit het Engels kan gebruiken. 

35  Ik denk dat ik gelezen informatieve en verhalende teksten kan samenvatten. 

kennis en attitudes 

42.1  Ik denk dat ik genoeg woordenschat en structuren ken om de taaltaak uit te voeren.
42.1  Ik denk dat ik genoeg grammatica ken om de taaltaak uit te voeren.
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43  Ik denk dat ik kan reflecteren over taal(gebruik) in bepaalde taalsituaties en daardoor mijn kennis van het Engels kan uitbreiden.

45*  Ik denk dat ik durf en bereid ben te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Engels.

46*  Ik denk dat ik bereid ben om mijn taal te verzorgen.

I was good at       /       /       (choose 3) because  

 

 

I felt confident while doing the task: yes / no.
I had fun doing this: yes / no.
I think I was a good listener and I could report what the other had said accurately: yes / no.
I want to know more about the subject: yes / no.

I need to pay attention to       /       /       (= that was difficult for me) because  

 

 

I will ... (ask the teacher to help me / study … again / do exercises on Scoodle / do the task again / etc.)  
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eindtaaltaak folder 5.5: Spoken word poetry (page 250) * ** ***

lezen

12  Ik denk dat ik relevante informatie uit een leestekst kan halen.

15  Ik denk dat ik verkregen informatie overzichtelijk kan ordenen.

Ik denk dat ik ...
17.1  me kan blijven concentreren, zelfs als ik niet alles begrijp;
17.2  onduidelijke passages kan herlezen;
17.3  het leesdoel kan bepalen en mijn taalgedrag daaraan kan aanpassen;
17.4  talige en niet-talige info binnen en buiten de tekst bij het lezen kan gebruiken;
17.5  digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden kan raadplegen;
17.6  de betekenis van transparante en/of onbekende woorden (uit de context) kan afleiden;
17.7  relevante informatie kan aanduiden.

spreken

21  Ik denk dat ik verslag kan uitbrengen over een ervaring, een situatie of een gebeurtenis. 

Ik denk dat ik ...
26.1 me kan blijven concentreren, zelfs als ik niet alles kan zeggen;
26.2 het spreekdoel kan bepalen en mijn taalgedrag daarna kan aanpassen;
26.3 een spreekplan kan opstellen;
26.4 lichaamstaal kan inzetten;
26.5 ondersteunend visueel en auditief materiaal kan inzetten;
26.6 ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de boodschap kan overbrengen;
26.7 digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden kan raadplegen en rekening kan houden met de gevolgen ervan;
26.8 bij een spreektaak talige afspraken kan maken en iedereen zijn inbreng kan benutten, evalueren, corrigeren en redigeren.

schrijven

30  Ik denk dat ik gelezen tekst globaal kan weergeven.

32  Ik denk dat ik een situatie, een gebeurtenis of een ervaring kan beschrijven. 

33  Ik denk dat ik alledaagse uitdrukkingen en routines uit het Engels kan gebruiken. 

35  Ik denk dat ik gelezen informatieve en verhalende teksten kan samenvatten. 
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kennis en attitudes 

42.1  Ik denk dat ik genoeg woordenschat en structuren ken om de taaltaak uit te voeren.
42.1  Ik denk dat ik genoeg grammatica ken om de taaltaak uit te voeren.

43  Ik denk dat ik kan reflecteren over taal(gebruik) in bepaalde taalsituaties en daardoor mijn kennis van het Engels kan uitbreiden.

45*  Ik denk dat ik durf en bereid ben te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Engels.

46*  Ik denk dat ik bereid ben om mijn taal te verzorgen.

I was good at       /       /       (choose 3) because  

 

 

I spent more / less time on the assignment than I had expected.
I want to know more about poetry: yes / no.
I had fun doing this: yes / no.
I felt confident while doing the task: yes / no.

I need to pay attention to       /       /       (= that was difficult for me) because  

 

 

I will ... (ask the teacher to help me / study … again / do exercises on Scoodle / do the task again / etc.)  
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eindtaaltaak folder 5.6: Writing a review (page 308) * ** ***

mondelinge interactie

27 Ik denk dat ik de taaltaken (luisteren en spreken) in een gesprek kan uitvoeren. 

28 Ik denk dat ik een niet te complex gesprek kan beginnen, aan de gang houden en afsluiten.

Ik denk dat ik … 
29.1  me kan blijven concentreren, zelfs als ik niet alles begrijp of niet alles kan uitdrukken;
29.2  het doel van het gesprek kan bepalen en mijn taalgedrag erop kan afstemmen;
29.3  lichaamstaal kan inzetten;
29.4  ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap kan overbrengen;
29.5  kan vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen en kan nagaan of mijn gesprekspartner het begrepen heeft;
29.6  zelf iets kan herformuleren om te weten of de ander het begrepen heeft;
29.7  technieken kan toepassen om een kort gesprek te beginnen, gaande te houden en af te sluiten.

schrijven

32  Ik denk dat ik een situatie, een gebeurtenis of een ervaring kan beschrijven. 

33  Ik denk dat ik alledaagse uitdrukkingen en routines uit het Engels kan gebruiken. 

37  Ik denk dat ik een verslag kan schrijven.

39  Ik denk dat ik cultuuruitingen van een streek waar Engels wordt gesproken kan opzoeken en presenteren.

40  Ik denk dat ik in de vorm van een informatieve en/of argumentatieve tekst een standpunt kan verwoorden. 

Ik denk dat ik ...
41.1  me kan blijven concentreren hoewel ik niet alles kan uitdrukken;
41.2  het schrijfdoel en het doelpubliek kan bepalen en mijn taalgedrag erop kan afstemmen;
41.3  een schrijfplan kan opstellen;
41.4  bij het schrijven van een model gebruik kan maken;
41.5  digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden kan raadplegen en rekening kan houden met de gevolgen ervan;
41.6  een passende lay-out kan gebruiken;
41.7  mijn eigen tekst kan nakijken;
41.8  bij een gemeenschappelijke schrijftaak talige afspraken kan maken, iedereen zijn inbreng in de tekst kan benutten, evalueren, corrigeren en 

redigeren;
41.9  rekening kan houden met de belangrijkste conventies van geschreven taal.
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kennis en attitudes 

42.1  Ik denk dat ik genoeg woordenschat en structuren ken om de taaltaak uit te voeren.
42.1  Ik denk dat ik genoeg grammatica ken om de taaltaak uit te voeren.

43  Ik denk dat ik kan reflecteren over taal(gebruik) in bepaalde taalsituaties en daardoor mijn kennis van het Engels kan uitbreiden.

45*  Ik denk dat ik durf en bereid ben te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Engels.

46*  Ik denk dat ik bereid ben om mijn taal te verzorgen.

I was good at       /       /       (choose 3) because  

 

 

II had fun doing this: yes / no.
I felt confident while doing the task: yes / no.
I think I knew enough English to succeed in this task: yes / no.
I knew (in my head) what I wanted to write before I started: yes / no.

I need to pay attention to       /       /       (= that was difficult for me) because  

 

 

I will ... (ask the teacher to help me / study … again / do exercises on Scoodle / do the task again / etc.)  

 

  



Bron: Connect 4 + 5 (Plantyn, Mechelen) 
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