
Der fünfte 
Stern
Bij deze taaltaak maken de leerlingen in 
groepjes van twee of vier een presentatie 
over het Duitse voetbalelftal. Let op: de 
opdracht is geschreven voor het WK in  
Moskou. De opdracht kan gemakkelijk  
aan de actuele situatie worden aangepast.

Schooltype  VMBO-t/HAVO/VWO
Werkvorm  Groepjes van twee of vier
Tijd  2 lesuren (100 minuten)
Product Presentatie



In 1954, 1972, 1990 en 2014 werd Duitsland 
wereld kampioen voetbal. Daarom heeft het 
shirt van het Duits nationaal elftal 4 sterren. 
Een beroemde Engelse voetballer zei eens: 
“Voetbal is een spel dat 90 minuten duurt 
en als het afgelopen is hebben de Duitsers 
gewonnen”. Inderdaad dachten veel mensen 
voor het WK dat er in 2018 een ster zou 
bijkomen. Hoe dan ook, wie zijn de beste 
spelers, wie is de bondscoach en waarom 
zijn ze zo goed?
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Maak een kort verslag over het 
Duitse elftal, waarin de volgende 
zaken aan de orde komen:

 ▪ Welke kleur had het shirt op het WK 2018 en hoe 
wordt het elftal genoemd in Nederland en in 
Duitsland?

 ▪ Wie was de bondscoach?

 ▪ Wie waren de tegenstanders op het WK 2018?

 ▪ Wie is je favoriete speler? Leg je keuze uit. Maak over 
hem een Steckbrief!

 ▪ Waarom is het Duitse elftal zo sterk? Wat zeggen de 
experts?

 ▪ Wat zijn de 5 belangrijkste Duitse voetbaltermen? 

Opdracht
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Steckbrief
Name

Beruf Fußballspieler

Geburtstag

Sternzeichen

Geburtsort

Eltern

Größe  cm

Gewicht  kg

Familienstand Single / Partnerin

Hobby

Ausbildung / Schule

Spitzname

Foto
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Beoordeling
De presentatie is begrijpelijk voor een niet-voetbalfan en het eindresultaat  
wordt beoordeeld door de docent en medeleerlingen.

Onvoldoende Voldoende           Goed

Presentatie
maximaal 15 punten

Je geeft geen/te weinig 
informatie

De informatie is niet 
helemaal compleet

Je hebt echt je best gedaan 
de gevraagde informatie te 
vinden

Voetbaltaal
maximaal 5 punten

Je bent de voetbaltermen 
vergeten

De 5 begrippen zijn niet 
helemaal juist

De 5 begrippen zijn zo goed 
als foutloos
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