
Deutscher 
Abend
In deze taaltaak verzamelen de leerlingen in 
groepjes van twee of vier informatie voor het 
organiseren van een Duitse avond op hun oude 
basisschool.

Schooltype  VMBO-t/HAVO/VWO
Werkvorm  Groepjes van twee (of vier)
Tijd  3 lesuren (150 minuten)
Product Menukaart voor Duitse avond



Je oude basisschool is van plan om voor de 
leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders een 
groot Duits tuinfeest te geven, met Duitse hapjes 
en drankjes (en natuurlijk wat Duitse muziek). 
Ze hebben jou gevraagd de avond te organiseren 
en een voorstel te doen voor de hapjes en de drankjes 
en de muziek (top 5). Hou rekening met wat de 
leerlingen en hun ouders lekker en leuk vinden.
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Je taak is een voorstel te doen 
voor muziek, hapjes en drankjes. 

 ▪ Je moet 3 soorten hapjes en 3 soorten drankjes 
kiezen. 

 ▪ Bij elk hapje en drankje moet een plaatje zitten en 
een korte beschrijving van wat het is. Anders kunnen 
leerlingen en ouders moeilijk kiezen. 

 ▪ Hoe meer dingen je opzoekt die we in Nederland 
helemaal niet kennen, hoe meer punten je kunt 
verdienen. 

Opdracht
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Je voorstel heeft een voorkant met de 
titel Deutscher Abend 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 en een beschrijving in 
het Nederlands wat het is. Op de 
derde pagina staan 3 drankjes met 
een plaatje en een beschrijving in het 
Nederlands (als dat nodig is). 

Stappen:

 ▪ Ga naar het internet en zoek typische Duitse hapjes en 
drankjes

 ▪ Kies 3 drankjes en 3 hapjes

 ▪ Kies de plaatjes en maak een korte beschrijving in het 
Nederlands

 ▪ Kies de layout

 ▪ Ga naar het internet en zoek 5 leuke Duitse liedjes

 ▪ Print je voorstel

Aanpak
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Beoordeling
Je docent beoordeelt deze opdracht met onvoldoende, voldoende of goed.

Onvoldoende Voldoende            Goed

Hapjes en drankjes
maximaal 15 punten

Je hebt dingen gekozen die 
iedereen in Nederland wel 
kent

Je hebt vooral standaard 
dingen gekozen die elke 
vakantieganger kent

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

Layout
maximaal 5 punten

Spreekt niet echt aan Mooi, maar niet echt 
opvallend

Origineel

Muziek
maximaal 15 punten

Je hebt de top 5 in Duitsland 
overgenomen

Je hebt muziek gezocht voor 
zowel leerlingen als ouders

Je hebt een persoonlijke top 
5 gemaakt.

Taal  
maximaal 5 punten

Veel tikfouten Een paar slordigheidsfoutjes Zo goed als foutloos
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