Taal
Engels
Doelgroep
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Duur
30 minuten
Thema
Online gespreksvaardigheid
Samenvatting
Leerlingen voeren via een online platform (Google Classroom, Meet, Skype) de
taak kan zowel via de audio-chat, video-chat als geschreven chat plaatsvinden. De
taak is als volgt: de leerlingen hebben hun Engelse toets slecht gemaakt en bedenken
in 2-tallen hoe ze de zojuist gemaakte toetsen kunnen stelen, zodat de docent deze
niet meer kan nakijken. Leerlingen ontvangen hun eigen rolkaartje met daarop de
informatie die ze met elkaar moeten uitwisselen. Omdat de opdracht online
plaatsvindt, kunnen leerlingen deze opdracht vanuit huis maken.
Leerdoelen
 Leerlingen kunnen in tweetallen in het Engels een discussie voeren over
perfect robbe en samen tot een besluit komen.

communicatieve situatie gebruiken.
Voorbereiding docent
Bekijk vooraf de tutorial over de inzet van audio-, video- en geschreven chat in de
mvt-les: https://taalwijs.nu/doeltaal-digitaal/
Wanneer je wilt dat leerlingen het gesprek met je delen (i.v.m. feedback en/of
beoordeling), vraag ze dan om de conversatie op te nemen en via een link of bestand
met je te delen. Deze informatie is te vinden in de tutorial.

ONLINE TAAK

PLAN THE
PERFECT
ROBBERY

TASK
SITUATION
In English class today, you made a test. You are very worried that you will get a bad
grade (=onvoldoende), so you have decided to steal the tests. This way, the teacher
perfect robbery?
ORGANISATION
Students communicate in pairs in a digital environment (Google Classroom, Meet,
Skype etc). Student A invites student B to start the task. The teacher decides in
which mode (audio, video or written chat) students perform the task and whether
the conversation will me recorded and shared with the teacher.
GOALS
You have finished the task successfully, when you have agreed on a plan for a
robbery in which you 1) steal the keys and tests without being seen, 2) have the
perfect alibi and 3) implicate (=verdacht maken) someone else.
PREPARATION
Each of you is given a picture of the classroom. This picture is taken from different
angles and contains different information. So, to make a plan for your robbery, you
will need to work together. Do not show your picture to your partner!
1.

Study the classroom carefully:
 Where does the teacher keep the keys / tests?
 Where is the teacher likely to be?
 Who might be able to see you, and from which angle?

2. Check that you know how to say where things are (using words like under, in,
on top of, etc).
TASK
1.

Neem contact op met je chatpartner. Maak tijdens jullie (chat)gesprek samen
een plan voor jullie roof. Bedenk
 Hoe en wanneer je ongezien de sleutel kunt stelen, en weer kunt
terugleggen.
 Hoe en wanneer je de toetsen kunt stelen.
 Waar je de toetsen zolang het beste kunt bewaren.
 Wie je bij jullie plan wil betrekken.
 Hoe je jullie docent Engels het beste om de tuin kunt leiden.

2. Bedenk samen een alibi: waarom kunnen jullie absoluut niet de schuldige
zijn?
3. Bedenk samen wie je verdacht kunt maken van de roof, en hoe je dat wilt
doen (bv. door een toets in zijn/haar tas te stoppen).

LANGUAGE HELP
Useful words and sentences
How to start the conversation?
How to end the conversation?

started with our
task.
I think we have finished the task. Bye, see
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