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Focus Holidays, English-speaking cities, the weather 

Doelgroep Tweede jaar, eerste graad A-stroom 

 
 

Stap 1: De leerlingen hebben geleerd over het weer en vakantie (bestemmingen, boeken, een kamp 

reserveren,…) in unit 9 (The final countdown) van Connect 1 (Plantyn, Mechelen). Als taaltaak doen 

ze een spreekopdracht bij een zelfgemaakte poster over een Engelstalige stad naar keuze, waarin ze 

praten over een aantal bezienswaardigheden, een aantal interessante feiten en het weer in zomer en 

winter. 
 

Stap 2: De leerlingen doen om de beurt hun spreekopdracht voor de klas. Telkens worden vier 

leerlingen aangeduid die ‘jury’ zullen spelen met behulp van de kijkwijzer op p. 288. De juryleden 

nemen schrijlings plaats op een aparte rij stoelen, met hun buik tegen de rugleuning en hun rug naar 

de spreker. Als de juryleden vinden dat de spreker voldoet aan het tweede tot en met het vijfde 

criterium over de presentatie in de kijkwijzer op p. 288 (toegevoegd op de volgende pagina), mogen 

ze zich omdraaien. 

 

Stap 3: Als de juryleden zich hebben omgedraaid, kan er nog een klassikale nabespreking volgen over 

de sterke en minder sterke kanten van de spreekopdracht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEEDBACK DOOR MEDELEERLINGEN 

VOORBEELD THE VOICE 



09288 two hundred and eighty-eight file 5 | Let’s go international! 

Let’s go international! 

13 Make a ‘30 cool and recent things’ poster about another English-speaking city. Include a 
description of the weather in both summer and winter. 

reading listening speaking conversation writing vocabulary grammarwatching literature

Step 1: look up some English-speaking cities that you like. Choose one.

Step 2: look up information online. 
Search for interesting facts and pictures.

Step 3: write down at least 15 facts. Write short texts. 
Add pictures for some of the facts.

Step 4:  look up information about the weather of your chosen city. 

Step 5: write a short text about the weather. 
Describe it thoroughly. 

Step 6:  combine everything you have and make a poster about your English-speaking city. 
Be creative and include titles, pictures, colours, … 

Step 7: present your poster to the class.

checklist 
self 

evaluation 
peer 

evaluation 
teacher’s

evaluation

My poster is complete. It contains:

• interesting information about an English-speaking city

• correct information about the weather

• striking pictures

I have used the correct vocabulary. 

I have used the tenses in a correct way. 

My poster has a nice layout. 

When presenting my poster:

• I describe all the elements on the poster. 

• I use the correct vocabulary. 

• I use the tenses in a correct way.

• I speak fluently.

• I use the correct English pronunciation. 

• I use body language (face, eye contact, gestures).
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