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Inleiding
Dit is de handleiding 'Taaltaken Duits' voor de brugklas van het voortgezet onderwijs.
Vooral in grensregio's zijn er middelbare scholen met brugklasleerlingen die een voorsprong
hebben in Duits. We hebben taaltaken ontwikkeld om deze leerlingen een doorlopende leerlijn te
bieden.
Er zijn taken voor VMBO-t, HAVO en VWO.

Wat zijn taaltaken?
Taaltaken zijn aanvullende opdrachten voor leerlingen die het Duits beter beheersen dan hun
klasgenoten. Het taalaanbod is authentiek, actueel en gevarieerd.
Bij een taaltaak wordt het leren gestuurd via de taak in plaats van via het materiaal. De leerlingen
maken een product dat aan bepaalde eisen moet voldoen en dat wordt beoordeeld aan de
hand van een een rubrik (zie 'Hoe beoordeel je een taaltaak?').
De taak is levensecht en het product heeft (in principe) ook buiten de klas betekenis.
Voorbeelden van taaltaken: een excursie plannen, een interview maken of een poster ontwerpen.

Hoe is een taaltaak opgebouwd?
De taaltaken hebben allemaal dezelfde structuur en lay-out, waardoor leerlingen snel vertrouwd
raken met deze manier van werken.
De tabel aan het begin van elke taaltaak geeft de docent een overzicht van de taak. De
informatie die daarop volgt is voor de leerlingen en bevat:
 informatie om ze te interesseren voor de taak door aan te sluiten bij hun beginsituatie en
interesses en door hen het gevoel te geven dat de taak ertoe doet;
 een beschrijving van de taak en de specificaties van het eindproduct, met een verwijzing naar
de wijze van beoordeling;
 een eventuele toelichting op de aanpak en werkbladen die de leerlingen ondersteunen bij het
uitvoeren van de taak.
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Hoe beoordeel je een taaltaak?
De beoordeling van een taaltaak gebeurt aan de hand van een rubrik, die naar eigen inzicht kan
worden aangepast.
Een rubrik bestaat uit een aantal beoordelingsniveaus en -criteria. Voor leerlingen is dit prettig
omdat duidelijk is wat van hen verwacht wordt en voor zowel de docent als de leerling is het
makkelijker feedback te geven.

Hoe kun je de taaltaken op school inzetten?
De taaltaken kunnen in de bestaande structuur van de school worden ingepast door de
(brug)klas in twee niveaus te verdelen: een klassikaal niveau en een plusniveau.
Alle leerlingen krijgen dezelfde klassikale instructie. Waar mogelijk en wenselijk (bijvoorbeeld bij
luister- en leesvaardigheid) kunnen de plusleerlingen al aan de slag met de taaltaken.
De leerlingen hebben keuzevrijheid en kunnen zelf een taakverdeling afspreken afhankelijk van
hun interesses en sterke of zwakke punten.
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