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Titel  Richtig lecker (2) 

Onderwerp  Duitse woensdagmiddag-/avond  

Groep  8 

Voorkennis Woordenschat eten en drinken (zie lessen voor groep 5 en 6 over dit 

thema) 

Werkvorm  Groepjes van twee (of vier) 

Tijd  3 lessen   

Product   Voorstel voor Duitse middag/avond met playlist 

Beoordeling   De opdracht is goed uitgevoerd als de leerlingen een aantrekkelijk, 

origineel voorstel hebben gemaakt. Het voorstel is begrijpelijk voor een 

buitenstaander en het eindresultaat wordt beoordeeld door de docent. 

Samenvatting Deze taak maken de leerlingen bij dit thema deels ook in groep 7. Ze 

verzamelen in groepjes van twee of vier informatie voor het organiseren 

van een Duitse middag/avond voor een school in de buurt. De opdracht 

kan in 3 lesuren à 50 minuten gemaakt worden inclusief de 

eindevaluatie. 

 

Inleiding 

Een school in de buurt is van plan om voor de ouders en leerlingen een Duitse middag of 

avond te organiseren. De school is nl. van plan om ook Duits te gaan geven. Ze willen laten 

zien dat Duits leuk en helemaal niet moeilijk is. De bedoeling is een soort tuinfeest te geven, 

met Duitse hapjes en drankjes. Ze hebben jou gevraagd een voorstel te doen voor de hapjes 

en de drankjes. Hou rekening met wat de leerlingen en hun ouders lekker en leuk vinden. Je 

wilt ook Duitse muziek laten horen.1 De leerkracht gaat met jullie je voorstel in de klas 

bespreken. 

Opdracht 

In groep 7 heb je al eens de taak gemaakt voor een voorstel voor hapjes en drankjes. Dat 

doe je nu weer, 3 soorten hapjes en 3 soorten drankjes met een plaatje van wat het is. Maar 

er hoort dit keer ook muziek bij, dus je maakt ook een playlist. 

Aanpak 

Je voorstel heeft een voorkant met de titel Richtig lecker en een plaatje dat volgens jou het 

beste weergeeft hoe de avond eruit gaat zien. Op de tweede pagina staan 3 hapjes met een 

plaatje. Op de derde pagina staan 3 drankjes met een plaatje het is (als dat nodig is). Stel 

daarna een playlist samen.  

Stappen: 

 
1 Deze taak is een variant op de taaltaak voor de brugklas waar we het maken van een play list als deeltaak 
opgenomen hebben. 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/lesmateriaal/lesmateriaal-duits
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• Ga naar het internet en zoek typische Duitse hapjes en drankjes 

• Kies 3 drankjes en 3 hapjes 

• Kies de plaatjes  

• Kies de layout 

• Stel de playlist samen 

• Print je voorstel 

• Bespreek je voorstel in de klas. 

Beoordeling 

  Onvoldoende  Voldoende  Goed ☺ 

Hapjes en 
drankjes 

Je hebt dingen gekozen die 
iedereen in Nederland wel 
kent  

Je hebt vooral 
standaarddingen 
gekozen die elke 
vakantieganger kent 

Je hebt echt je best gedaan 
Duitse en in Nederland niet zo 
bekende dingen te zoeken 

Playlist 1 of 2 nummers 3 nummers 5 nummers of meer 

Lay-out 
 

Spreekt niet echt aan Mooi, maar niet echt 
opvallend 

Origineel 

Taal   
 

Veel schrijffouten Een paar 
slordigheidsfoutjes 

Zo goed als foutloos 

  


