
 

 
 
Taaltaak: Geef een cadeau! (A1-C1) 
 
Situatie: 
In deze taak ga je elkaar al chattend in het Duits/Frans/Engels/Spaans/Italiaans 
interviewen om elkaar (beter) te leren kennen en besluit je welk cadeau je de ander zou 
willen geven.  
 
Doelen: Met deze taak oefen je:  
- hoe je vragen stelt  
- over jezelf te vertellen: - wat je (niet) leuk vindt - wat je interesses zijn - wat je hobby en/of sport is 
- wat je ambitie of wens is  
- iemand anders te karakteriseren  
 
Organisatie: 
Je werkt in een tweetal. Je interviewt elkaar in een chat-gesprek in Whatsapp/Google 
Hangouts/Skype. Wissel nummers uit voor Whatsapp of zoek elkaar op in Google Hangouts/Skype 

 
Voorbereiding: 
Voordat je je klasgenoot interviewt, bereid je je individueel voor op de vragen en 
(mogelijke) antwoorden. Je kunt bijvoorbeeld woorden/zinnen opzoeken of notities 
maken.  
In het interview wil je van elkaar de volgende dingen weten:  
- waar houdt je chatpartner van en waarvan absoluut niet? 
- interesses en hobby’s  
- ambities en wensen 
- wat voor type (persoon) iemand is 
 
Taak uitvoeren:  
Stap 1: Interview elkaar in een chatgesprek. Je moet achter zoveel mogelijk informatie zien 
te komen (zie de punten hierboven) 
Stap 2: Nu je deze informatie hebt, bedenk je welke cadeau je hem/haar zou willen geven. 
Zoek online een plaatje van het cadeau en stuur dit naar je chatpartner. Je legt uit waarom je 
voor dit cadeau hebt gekozen. 
Bijv. This is a ticket for a PSV-AJAX football match. I chose this for you because you said 
you love football and would like to go to an important football match.  
Stap 3: Je bedankt je partner voor het cadeau en je laat weten waarom je het leuk vindt  
 
Na de taak: 
a) docent geeft feedback op gebruik van woorden of grammaticale structuren 
b) leerlingen bekijken samen de chat met een inhoudelijke/grammaticale focus en verbeteren 
het chatgesprek.  
c) taakherhaling: leerlingen voeren de taak met een andere leerling uit. 

 

Wil je meer weten over de inzet van digitale taaltaken om het doeltaalgebruik van je leerlingen online 

te stimuleren? Bekijk dan de onderstaande video: 

https://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/48c88f0ac06c4ff5897b18dd3940115d1d 

Vragen? Stuur een mail naar Marrit van de Guchte: vandeguchte@uva.nl 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebcolleges.uva.nl%2FMediasite%2FPlay%2F48c88f0ac06c4ff5897b18dd3940115d1d&data=02%7C01%7CM.Hoeks-vandeGuchte%40uva.nl%7Cac4950c421f44397ffa108d7d63aadde%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C1%7C0%7C637213419823279038&sdata=WGlDVLOLufP7SZ1Jdk0NREZmOKrHxGoraotOuDx%2Fuog%3D&reserved=0

