
3.1: Lesopzet overzicht 

 

Lesopzet  

Onderwerp:  Spreekvaardigheid     

Klas:    4 VWO       

Leerlingen: 16       

School:  Montessori College te Nijmegen  Duur:   60 minuten * 

 

Opstarten & Enquêtes    (8 min.) 

Deel 1: Klanken en tongbrekers  

- Instructie     (2 min.) 

- Uitleg klanken en woorden uitspreken (10 min.) 

- Tongbrekers     (10 min.) 

Deel 2: Quiz 

- Instructie     (2 min.) 

- Groepjes maken d.m.v. kaartjes  (5 min.) 

- Quiz: vragen, stemmen en bespreken  (15 min.)  

Afsluiten & Enquêtes    (8 minuten) 

    

* NB: In het geval van een les van 70 minuten, kan langer de tijd genomen worden voor het bespreken 

van en discussiëren over de quizvragen/antwoorden. De quiz is oorspronkelijk ontworpen voor een les 

van 70 minuten. Er is dus voldoende stof aanwezig om de les op te vullen. Aangezien de quiz aan het 

einde van de les wordt gedaan, kunnen er gewoon zoveel vragen worden behandeld als past in de les.  
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3.2: Lesdeel I & II uitgewerkt 

 

Voor de docent: DEEL I – klanken oefenen 

Uitleg, woorden & tongbrekers. 

 

• Nadat het eerste deel van de enquêtes is ingevuld, beginnen we met het oefenen van klanken.  

• Instructie: De docent legt eerst uit wat de oefening inhoudt:  

o Het begint met uitleggen uitspraakregel over st & sp. Dan zal de docent woorden 

voorspreken en spreken de leerlingen het woord klassikaal na. (Woord voor woord).  

• Na deze instructie, geeft de docent de regel die geldt bij de uitspraak en doet de klank voor. 

• Dan spreekt de docent elk woord uit, en de leerlingen spreken klassikaal na. 

• De woorden staan op de PowerPoint.  

 

Regel st, sp:  Als een van deze klanken (st, sp) aan het begin van een lettergreep staat (zoals bij 

Sport; start; ver-spre-chen), spreek je het uit als ‘sjp’ en ‘sjt’. (zoals bij chocola) 

Woorden met st, sp: 

- spenden (doneren)   - der Baumstamm (de boomstam) 

- am 6. Januar (op 6 januari)   - die Gäste  (de gasten) 

- der Stern (de ster)   - der Stiefel  (het laarsje) 

- die Spende (de donatie)   - das Fest  (het feest) 

- aufstellen (opzetten)    - speziell  (speciaal) 

 

• Instructie: De docent legt eerst uit wat de oefening inhoudt:  

o Het is exact hetzelfde als net, maar dan met de harde en de zachte g (ich & achlaut). 

• De docent geeft uitleg over de regel en laat leerlingen hierbij het verschil letterlijk voelen: Als ze 

hun vinger op keel leggen, en dan de harde en de zachte ch maken, kunnen ze het verschil in 

trilling voelen.   

• Vervolgens spreekt de docent weer de woorden uit, en spreken de leerlingen de woorden 

klassikaal na, om zo te oefenen met de uitspraak van de klanken. 

 

Regel ich, ach: In het Duits wordt er onderscheid gemaakt tussen de harde g (ch als in het woord 

Lachen) en de zachte g (ch als in het woord ich). 

Na de klinkers a, u, o en au volgt de ach (harde g) -> ezelsbruggetje: auto 

 

Woorden met ich, ach (harde en zachte g):  

- feierlich     (feestelijk)   - die Kleidertracht (de klederdracht) 

- der Brauch     (het gebruik, de gewoonte) - die Besucher  (de bezoekers) 

- der Kuchen     (het gebak)   - Weinachten  (kerst) 

- die Nacht     (de nacht)   - die Hochzeit   (de bruiloft) 

- Frohnleichnam   (Sacramentsdag)               - die Maibäumchen (de meiboompjes) 

 

Overige woorden voor op A4: 

- der Feiertag (de feestdag)   - die Bäume  (de bomen) 

- die Bräuche (gebruiken, gewoontes)  - die Geschenke (de cadeautjes) 

- singen (zingen)   - die Grundschule (de basisschool) 

- segnen (zegenen)   - das Volksfest  (het volksfeest) 

- Geburtstag (verjaardag)   - der Schuh  (de schoen) 

- gratulieren (feliciteren)   - die Krippe  (de kerstkrib) 

- Unglück (ongeluk)   - heiraten  (trouwen) 

- der Kreis (de kring)   - das Brautpaar  (het bruidspaar) 

- farbig               (kleurrijk)                                        - die Süßigkeit            (het snoep, de 

lekkernij) 



2 

 

Extra: Woorden met st, sp: 

- das Stadion  (het stadion)   - Leistungsstark (sterk) 

- der Sport (de sport)   - Spaß   (plezier)  

- das Sportfest  (het sportfeest)   - Kugelstoßen   (kogelstoten) 

- die Gäste (de gasten)   - Spanien  (Spanje) 

- Auspacken (uitpakken)   - der Start  (de start)   

- spielen  (spelen, acteren)  - die Sportreportage (de sportreportage) 

 

 

Extra: Woorden met ich, ach (harde en zachte g):  

- Sicher  (zeker, veilig)   - nicht   (niet) 

- das Geschäft (de winkel, de zaak)  - furchtbar  (vreselijk) 

- die Sprache (de taal)   - einfach  (makkelijk) 

- ich   (ik)    - schrecklich  (verschrikkelijk) 

- auch  (ook)    - das Dach  (het dak) 

 

 

Extra: Woorden met u, ü:  

- der Zucker (de suiker)   - das Frühstück  (het ontbijt) 

- die Kuh (de koe)   - die Kunst  (de kunst) 

- die Kühe (de koeien)   - das Buch  (het boek) 

- die Tür (de deur)   - die Bücher  (de boeken) 

- die Mutter (de moeder)   - der Schlüssel  (de sleutel) 

- süß  (zoet, lief)   - die Bluse  (de blouse) 

- begrüßen (begroeten)   - die Übernachtung (de overnachting) 
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Zungenbrecher 

Na het oefenen van de uitspraak van de klanken door het naspreken van woorden, komt het onderdeel 

tongbrekers. In dit onderdeel spreken de leerlingen één voor één, klassikaal een zin uit die op de 

PowerPoint staat. De les is ontworpen voor 16 leerlingen, daarom hebben we 16 tongbrekers.  

 

Om de les ook geschikt te maken voor andere docenten en leerlingen (bijv. grotere klassen), hebben 

we extra tongbrekers toegevoegd. Ook voor de klanken u en ü. De extra tongbrekers zijn moeilijker, 

en passen waarschijnlijk eerder bij 5/6VWO, of getalenteerde 4VWO-ers. (Zie volgende bladzijde). 

 

• Docent geeft instructie over deze opdracht: 

o Iedereen gaat een tongbreker voorlezen. De tongbrekers staan op de PowerPoint en de 

leerlingen spreken één voor één, klassikaal een tongbreker uit. Ze mogen gewoon op hun 

plek blijven zitten. 

• Docent geeft gedurende de opdracht feedback aan de leerlingen. Vooral van belang om de 

leerlingen complimentjes te geven / positieve reinforcement, om hen het vertouwen en de durf te 

geven te spreken.  

 

Tongbrekers met st, sp: 

0. (voorbeeld docent) Der sportliche Student spielt gerne sportliche Spiele. 

1. Spinnende spanische Spanner verspannen spannende spanische Spinner. 

2. Im Stadion am Westpark findet ein großes Sportfest statt. 

3. Hat er Natursteine gestohlen oder hat er Backsteine gestohlen? 

4. Statt Spinat mit Nudeln, gab es gestern Nudeln mit Spinat. 

5. Am Start steht ein leistungsstarkes Auto. 

6. Spanier lieben spannende Spiele, zum Beispiel Volleyball. 

7. Studenten sparen während des Studiums nur sporadisch. 

8. Nach anstrengenden Tagen, gehe ich stundenlang spazieren. 

 

Tongbrekers met ich, ach (harde en zachte g):  

0. (voorbeeld docent) Frauen fechten mitternachts nicht.  

1. Ich liebe dich, aber du liebst mich nicht.  

2. Echte Dichter dichten leichter bei Licht.  

3. Der Koch roch auch noch in der Nacht nach Knoblauch. 

4. Ich habe mich nicht auf den wichtigen Gedichtsvortrag vorbereitet. 

5. Er betrachtet sich noch immer als mein Freund. 

6. Meiner Ansicht nach ist es nicht richtig.  

7. Ich bin mir nicht sicher, ob die Studenten auch wichtige Sachen lernen. 

8. In der Nacht macht der Koch in der Küche Licht. 
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Extra: Tongbrekers met st, sp: 

- Ein Stachelschwein, ein Stachelschwein, das muss ein Schwein mit Stacheln sein, doch hat es 

keine Stachelein, so ist es auch kein Stachelschwein. 

- Der Streusalzstreuer zahlt keine Streusalzstreuersteuer, keine Streusalzstreuersteuer zahlt der 

Streusalzstreuer. 

- Mein Spitzer spitzt Stifte spielend spitz. 

Extra: Tongbrekers met ich, ach (harde en zachte g):  

- Ein Stachelschwein, ein Stachelschwein, das muss ein Schwein mit Stacheln sein. Doch hat es 

keine Stachelein, so ist es auch kein Stachelschwein. 

- Machen Drachen manchmal nachts echt freche Sachen, oder lachen Drachen manchmal acht 

freche Lacher? 

- Die Töchter verbrachten die Nächte auf dem Dach. 

 

Extra: Tongbrekers met u, ü: 

- Wenn um Rumkugeln Rumkugeln herumkugeln, kugeln um Rumkugeln Rumkugeln herum. 

- Herr und Frau Lücke gingen über eine Brücke. Da kam eine Mücke und stach Frau Lücke ins 

Genicke. Da nahm Herr Lücke seine Krücke und schlug Frau Lücke ins Genicke. Weswegen dann 

Frau Lücke mit der Mücke und der Krücke im Genicke tot umfiel. 

- Unter Umständen unterrichtet der zu Unterrichtende den Lehrer auch. 

 



5 

 

Voor de docent: DEEL II – Quiz 

Groepjes maken & quiz 

Groepjes maken 

 Na deel I: het oefenen van de klanken, gaan we over naar deel II: de quiz. De groepjes voor de 

quiz worden gemaakt d.m.v. kaartjes. 

 De docent schudt de kaartjes en deelt ze uit aan de leerlingen. Iedere leerling krijgt één kaartje 

en mag het aan niemand laten zien. 

 De kaartjes bestaan uit categorieën, met per categorie vier kaartjes. Bij 16 leerlingen, pak je 

dus  vier categorieën kaartjes. (4 groepjes van 4) 

 Instructie:  de docent legt uit wat de bedoeling is van de kaartjes : 

o Het is de bedoeling dat de leerlingen door de klas gaan lopen en in het Duits aan 

elkaar gaan vragen wat er op het kaartje staat. De leerlingen moeten op zoek gaan naar 

de drie leerlingen met een kaartje uit dezelfde categorie.  Zo ontstaan er vier groepjes. 

Dit zijn de groepjes waarin de quiz gespeeld zal worden. 

 

Quiz 

 De docent geeft de leerlingen de opdracht om per groepje één device (bijvoorbeeld mobiele 

telefoon of laptop) te pakken en naar https://b.socrative.com/login/student/ te gaan. 

 De leerlingen moeten de kamer Naam: MCDUITS invoeren.  Code: SOC-26234818 

 De leerlingen moeten hun teamnaam invullen en als alle groepjes zo ver zijn kan de quiz 

beginnen. 

 Instructie: de docent legt uit wat de bedoeling is van de quiz: 

o Bij de quiz moeten de groepjes vragen gaan beantwoorden over Duitse feestdagen en 

gebruiken. De quiz bestaat uit 9 vragen. Nadat de vraag is gesteld, krijgen de 

leerlingen kort de tijd om in het Duits met het groepje te overleggen en een antwoord 

te kiezen.  De docent zal, voordat het goede antwoord bekend wordt gemaakt, aan 

enkele groepjes vragen voor welk antwoord er is gekozen en waarom.  Het is de 

bedoeling dat er een soort discussie ontstaat: in de zin van, het is de bedoeling dat de 

leerlingen durven te spreken en hun mening/overweging uiten. De docent leidt de 

discussie en maakt uiteindelijk het goede antwoord bekend. Dan is het tijd voor de 

volgende vraag enz. Aan het einde zie je welk team heeft gewonnen. 

 De leerlingen hebben een stencil met woorden en Redemittel dat ze mogen gebruiken. 

 Socrative: De docent heeft de controle over de quiz en bepaalt wanneer over wordt gegaan 

naar de volgende vraag. De quiz is ook te zien op het smartboard.  

 Aan het einde van de quiz zal het winnende groepje bekend worden gemaakt. 

 

 Als laatste krijgen de leerlingen het tweede deel van de enquête om in te vullen. 

 

 

 

 

 

https://b.socrative.com/login/student/
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3.3: Vragen en antwoorden quiz 

. 

Fragen und Antworten Quiz 

1: Wofür steht das C+M+B auf dem Bild? 

A: Für drei wichtige Personen/Orte in der christlichen Religion: Christus, Maria und Betlehem. 

B: Für drei Sachen die wichtig sind für die christliche Religion: Compassion ,Moral, Belief. 

C: Für die drei Könige: Caspar, Melchior und Balthasar. 

D: Für „Christus mansionem benedicat“ (= „Christus segne dieses Haus“) 

 

D ist offiziell die richtige Antwort, aber volkstümlich wird oft gesagt, dass es für die Initialen der drei 

heiligen Königen steht.  

 

2: Welche Aussage ist nicht wahr in Bezug auf dem Maibaum (Liebesmaien) ? 

A: Der Maibaum wird in der Regel in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai aufgestellt. 

B: Der Maibaum wird von jungen unverheirateten Männern aufgestellt auf/vor dem Haus des 

unverheirateten Mädchens. 

C: Maibäume werden in der Regel mit bunten Krepp-Papier geschmückt. Jede Farbe hat eine 

symbolische Bedeutung. Da es kein weißes Krepp-Papier gibt, wird für die Farbe Weiß häufig 

Toilettenpapier benutzt. 

D: Nach einem Monat holt der unverheiratete Mann den Maibaum wieder ab und bekommt von den 

Eltern des Mädchens einen Kuchen und einen Kasten Bier, und von dem Mädchen einen Kuss. 

 

3: Was ist Biergarnitur? 

A: Die großen langen Tischen woran man beim Oktoberfest sitzt.  

B: Ein anderer Name für die großen Fasse worin Bier gespeichert wird. 

C: Kleine Snacks die man auf dem Oktoberfest bei Bier ist. 

D: Sammelbegriff für Gewürze und Sirups die man ins Bier tun kann. 

 

4: Wer bringt in Deutschland die Geschenke an Weihnachten? 

A: Der Weihnachtsmann 

B: Das Christkind 

C: Der Nikolaus 

D: Die Weihnachtselfen 

 

5: Was stimmt nicht in Bezug auf Bleigießen? 

A: Bleigießen macht man nur an Silvester. 

B: Auch die alten Römern machten es schon. 

C: Bei Bleigießen schmilzt man eine Bleifigur und schmeißt es danach in eine Wasserschüssel. Auf 

einer Liste kann man ablesen was die Form zu bedeuten hat. 

D: Im deutschen Fernsehen gibt es an Silvester immer eine große Show worin mit Bleigießen die 

Zukunft von Promis vorhergesagt wird. 

 

6: Was stimmt nicht in Bezug auf Geburtstag feiern? 

A: In Deutschland gratuliert man nur das Geburtstagskind und die Familie (Eltern und Geschwistern). 

Den Rest der Verwandten gratuliert man nicht.  

B: Es bringt Unglück, vor dem Geburtstag zu gratulieren. 

C:  Wenn das Geburtstagskind die Kerzen auspustet, singen die Gäste ein Lied und tanzen dazu. 

 D: Die Gäste bekommen ein ausführliches Abendessen.  
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7: Eine Schultüte ist eine Tüte die mit Süßigkeiten und/oder kleinen Geschenken (wie 

Schulhefte) gefüllt ist. Wann bekommen Kinder eine Schultüte? 

A: Am Anfang des Schuljahrs, aber nur wenn sie in die 1. Klasse gehen (Groep 3)  

B: Am Anfang des Schuljahrs, aber nur im Kindergarten und die 1. Klasse (Groep 1, 2 & 3) 

C: Am Anfang aller Schuljahre während der Grundschule.  

D: Am Anfang aller Schuljahre während der Grundschule, aber nur wenn sie im vorigen Jahr nett zu 

ihren Lehrern waren.  

 

8: Das Nikolausfest wird in Deutschland und Österreich anders gefeiert als in den Niederlanden. 

Welche Aussagen stimmen nicht?  

A: In Deutschland gibt es keine ‚zwarte pieten‘– auch keine ‚gekleurde pieten‘ oder ‚schoorsteenveeg 

pieten‘.  

B: In Deutschland dürfen Kinder maximal 4 mal ihre Schuhe rausstellen. 

C: In Österreich gibt es neben dem Heiligen Nikolaus auch noch eine Schreckgestalt, Krampus.  

D: In Österreich bekommen die braven Kinder Geschenke vom Nikolaus, und werden die unartigen 

Kinder vom Krampus bestraft. 

 

9: Welche der folgenden Auffassungen stimmen in Bezug auf Hochzeiten? 

     1. Bei deutschen Hochzeiten wird den ganzen Tag und die ganze Nacht mit Verwandten 

gefeiert. 

     2. Während deutscher Hochzeiten stehlen die Gäste den Schuh der Braut. Der Schuh geht 

rum  

     und die Gäste tun hier Geld rein, welches das Brautpaar für die Hochzeitsreise verwenden 

kann. 

A: Nur Auffassung 1 stimmt. 

B: Nur Auffassung 2 stimmt. 

C: Sowohl Auffassung 1 als 2 stimmen. 

D: Beide Auffassungen stimmen nicht. 
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3.4: Achtergrondinformatie tradities en gebruiken 

 

Achtergrondinformatie bij de tradities & gebruiken die aan bod zullen komen in de quiz 

Vraag 1: Drei Könige 

- Op 6 januari vindt drie koningen plaats. 

- Dan gaan kinderen langs de deuren om te zingen: Dreikönigssingen.  

- Het zegenen van huizen gebeurt dan ook:  „Christus segne (dieses) Haus!“ en met krijt wordt er 

C+M+B op het huis geschreven.  

- De kinderen zamelen geld in voor het goede doel: Gesammelt wird heute in der Regel für 

kinderbezogene Projekte im Rahmen der weltweiten Entwicklungszusammenarbeit. 

- Het is een Katholieke feestdag.  

 

Vraag 2: Maibaum & Schandbaum  

- Maibäume zijn kleine boompjes die versierd zijn met gekleurd crêpepapier. 

- In de nacht van 31 april op 1 mei plaatsen vrijgezelle jongens zulke meiboompjes in de tuin van 

het meisje dat ze leuk vinden.   

- Maar, als je iemand stom vindt, dan plaats je een boompje versierd met WC papier. Zo’n boompje 

heet een Schandmaien. 

- De kleuren van de slierten crêpepapier hadden oorspronkelijk een betekenis.  

- Als de vrouw de man leuk vindt, beloont ze hem voor het boompje met een uitnodiging te komen 

eten en met een kratje bier.  

  

“Es gibt den Brauch, dass die jungen, unverheirateten Männer eines Dorfes vor den Häusern aller 

unverheirateten Frauen kleinere Maibäume, sogenannte Maien, als ‘Gunstbeweis’ aufstellen. Üblich 

sind vor allem mit buntem Krepp-Papier geschmückte Birken, wobei die Farbe der Bänder 

ursprünglich eine Bedeutung hatte. Üblicherweise wird dies, wenn die Frau ihn mag, mit einer 

Einladung zum Essen und mit einem Kasten Bier belohnt.”  “Das Gegenstück zum Maibaum als 

Gunstbeweis ist der sogenannte Schandmaien, der eine bösgemeinte Heimzahlung darstellt.” 

 

Vraag 3: Oktoberfest   

- Het Oktoberfest is het grootste volksfeest ter wereld.  

- Oorsprong: München.  

- Mensen komen bijeen om bier te drinken onder genot van muziek in traditionele kleding: Dirndl 

voor de meisjes & Lederhosen voor de jongens.  

- Het duurt 2 weken.  

- Biergarnitur zijn de lange tafels die je ziet bij de bierfeesten. 

 

Vraag 4: Weihnachten  

- Duitsland vs. Nederland: Christkind vs. Kerstman. 

- In Duitsland worden de cadeautjes gebracht door het Christkind op kerstavond (Heiligabend). 

- Dit wordt ook wel ‘Bescherung’ genoemd. 

- In beide landen: samen uitgebreid eten. 

 

Vraag 5: Silvester  

- Is wat oud en nieuw in Nederland is. 

- Je wenst iemand:  Guten Rutsch vs. fijne jaarwisseling 

- Veel Duitsers gaan kaasfonduen en kijken daarna ‘Dinner for one’ (komisch sketch diner).  

- Op deze dag wordt de ‘Neujahrsansprache’ van de bondskanselier uitgezonden. In Nederland 

gebeurt dit met kerst. 

- Een oude traditie in Duitsland is het Bleigießen (loodgieten). Heet lood wordt in een pot water 

gegoten en uit de resulterende vormen wordt de toekomst gelezen. 
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Vraag 6: Geburtstag   

- In Nederland feliciteer je vaak de hele familie als je op verjaardagsbezoek komt, maar in 

Duitsland feliciteer je alleen de jarige en gezinsleden (ouders, broers & zussen).  

- In Duitsland krijg je taart (veel taart!). Je mag vaak meerdere stukken taart pakken als je dat wil. 

- Verder krijg je in Duitsland ook avondeten als je naar een verjaardag gaat. 

- Bijgeloof: Je mag iemand pas feliciteren op diens verjaardag zelf. Het brengt ongeluk als je 

iemand van tevoren feliciteert. 

- Een typisch verjaardag scenario in Nederland is om met z’n allen in een kring te zitten. 

 

Vraag 7: Schultüte  

- Een Schultüte is een puntzak met snoep en kleine geschenken.  

- De cadeautjes zijn vaak dingen die de kinderen nodig hebben op school, zoals schriftjes. 

- Erstklässler – kinderen die naar groep drie gaan – ontvangen de Schultüte. 

- Ze mogen de puntzak pas thuis openmaken. 

 

Vraag 8: Nikolaus 

- In Duitsland heb je het St.-Nikolaus-Fest.  

- Kinderen mogen eenmaal hun laarsje zetten: op 5 of 6 december. Ze krijgen dan een kleinigheidje 

of snoep in hun laarsje.   

- In Nederland heb je het sinterklaasfeest of pakjesavond.  

- Je mag meerdere malen je schoen zetten vóór 5 december, en krijgt kleine cadeautjes of snoep. 

- Op sinterklaasavond, wat op 5 december wordt gevierd, krijgen kinderen cadeautjes en snoepgoed. 

De sint en zijn pieten brengen dit langs aan huis en komen soms zelfs op bezoek. 

- In Oostenrijk heb je naast Heilige Nikolaus ook nog Krampus. Vaak wordt Nikolaus vergezeld 

door meerdere Krampussen (zoals pieten in Nederland de Sint vergezellen).  

- Krampus ziet er heel eng uit en geeft straf aan alle kinderen die stout zijn geweest. 

- Nikolaus geeft cadeautjes aan de kinderen die braaf/ lief zijn geweest. 

 “Der Krampus ist im Brauchtum eine Schreckgestalt in Begleitung des Heiligen Nikolaus. Während 

der Nikolaus die braven Kinder beschenkt, werden die unartigen vom Krampus bestraft.” 

 

Vraag 9: Hochzeit 

- Duitse bruiloften duren langer dan Nederlandse: De hele dag en de hele nacht wordt er gefeest met 

de hele familie.  

- De traditie van de Brautschuh: Men steel de schoen van de bruid en laat deze rondgaan tijdens het 

feest. Alle gasten doen hier geld in, wat de bruid en de bruidegom mogen houden. 

 

“Während der Hochzeitsfeier ist es üblich, dass der Braut der Brautschuh entwendet wird. Meist 

übernehmen diesen Part die kleinen Gäste und es kommt zur Brautschuh-Versteigerung. Dabei wird 

der Schuh unter den Hochzeitsgästen umher gereicht und jeder Gast gibt ein Gebot ab, indem er etwas 

Geld in den Brautschuh steckt. Das Geld bleibt bei dem Brautpaar, das damit seine Hochzeitsreise 

aufbessern kann, und der Schuh wird von dem Ehemann an seine Braut zurückgegeben.” 
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3.5: Socrative gegevens 

 

De docent gaat naar: 

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/1  

 

De leerlingen gaan naar: 

https://b.socrative.com/login/student/ 

 

 

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/1
https://b.socrative.com/login/student/
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3.6: Powerpoint Spreekvaardigheid Duits 
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3.7: Hulpmiddelen leerlingen 

. 

Uitspraakregels, woorden en Redemittel 

 

Regel st, sp:  Als een van deze klanken (st, sp) aan het begin van een lettergreep staat (zoals bij 

Sport; start; ver-spre-chen), spreek je het uit als ‘sjp’ en ‘sjt’. (zoals bij chocola) 

 

Woorden met st, sp: 

- spenden (doneren)   - der Baumstamm (de boomstam) 

- am 6. Januar (op 6 januari)   - die Gäste  (de gasten) 

- der Stern (de ster)   - der Stiefel  (het laarsje) 

- die Spende (de donatie)   - das Fest  (het feest) 

- aufstellen (opzetten)    - speziell  (speciaal) 

 

 

Regel ich, ach: In het Duits wordt er onderscheid gemaakt tussen de harde g (ch als in het woord 

Lachen) en de zachte g (ch als in het woord ich). 

Na de klinkers a, u, o en au volgt de ach (harde g) -> ezelsbruggetje: auto 

 

Woorden met ich, ach (harde en zachte g):  

- feierlich     (feestelijk)   - die Kleidertracht (de klederdracht) 

- der Brauch     (het gebruik, de gewoonte) - die Besucher  (de bezoekers) 

- der Kuchen     (het gebak)   - Weinachten  (kerst) 

- die Nacht     (de nacht)   - die Hochzeit   (de bruiloft) 

- Frohnleichnam   (Sacramentsdag)               - die Maibäumchen (de meiboompjes) 

 

Overige woorden: 

- der Feiertag (de feestdag)   - die Bäume  (de bomen) 

- die Bräuche (gebruiken, gewoontes)  - die Geschenke (de cadeautjes) 

- singen (zingen)   - die Grundschule (de basisschool) 

- segnen (zegenen)   - das Volksfest  (het volksfeest) 

- Geburtstag (verjaardag)   - der Schuh  (de schoen) 

- gratulieren (feliciteren)   - die Krippe  (de kerstkrib) 

- Unglück (ongeluk)   - heiraten  (trouwen) 

- der Kreis (de kring)   - das Brautpaar  (het bruidspaar) 

- farbig               (kleurrijk)                                        - die Süßigkeit                 (het snoep, de lekkernij) 

 

Redemittel  

 

Je mening geven: 

 Ich glaube/finde, dass …  weil, 

... 

 Meiner Meinung nach ...  weil, 

... 

 Ich würde sagen, dass ...  weil, 

...  

 

Als je het met iemand eens bent: 

 Damit bin ich einverstanden, weil ... 

 Das finde ich auch, weil ... 

 Ich glaube, du hast Recht. 

 

Als je het niet met iemand eens bent: 

 Damit bin icht nicht einverstanden, weil ... 

 Da bin ich (ganz) anderer Meinung, weil ... 

 Das sehe ich ganz anders, weil ... 

 

 

 

Twijfel uitdrukken: 

 Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ... 

 Ich weiß es nicht genau, aber ... 

 Vielleicht ... 
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3.8: Leerlingenenquête  

. 

Deel I : invullen vóór de les 

In deze vragenlijst vragen wij je om jezelf te beoordelen op een aantal aspecten die te maken hebben 

met uitspraak en spreekvaardigheid. Zo zijn en enkele vragen over de verschillende manieren waarop 

je de -ch klank uit kunt spreken in het Duits. De -ch kan uitgesproken worden zoals in het Duitse 

woord ‘ich’ of zoals in het Duitse woord ‘ach’. Ook zijn er wat vragen over de uitspraak van sp en st 

in het Duits, zoals in het woord ‘spielen’ of ‘Stern’. Ook zijn wij erg benieuwd naar jullie kennis van 

Duitse feesten en tradities. 

 

1: Hoe beoordeel jij je Duitse uitspraak? 

               Zeer mee oneens                                                                                 Zeer mee eens  

 O     O    O     O      O 

2: Hoe zeker voel jij je als je Duits spreekt? 

                 Zeer mee oneens                                                                                 Zeer mee eens  

  O     O    O     O      O 

3: Ken je het verschil tussen de Ich- en Ach-laut? 

                                                      Nee                                                 Ja 

          O       O        O      O 

4: Hoe goed zou jij het verschil tussen de Ich- en Ach-laut kunnen uitleggen? 

                  Zeer mee oneens                                                                                 Zeer mee eens  

 O     O    O     O      O 

5: Hoe zou jij jouw uitspraak van de Ich- en Ach-laut beoordelen? 

                  Zeer mee oneens                                                                                 Zeer mee eens  

 O     O    O     O      O 

6: Hoe zou jij jouw uitspraak van de sp en st beoordelen? 

                 Zeer mee oneens                                                                                 Zeer mee eens  

  O     O    O     O      O 

6: Ik ken veel Duitse feesten en tradities. 

                  Zeer mee oneens                                                                                 Zeer mee eens  

  O     O    O     O      O 

7: Ik ben op de hoogte van verschillen tussen Nederlandse en Duitse feesten en tradities. 

                 Zeer mee oneens                                                                                 Zeer mee eens  

  O     O    O     O      O 

Bedankt voor het invullen!  



2 

 

Deel II: Invullen ná de les 

In deze vragenlijst vragen we je wederom jezelf te beoordelen op een aantal aspecten met betrekking 

tot uitspraak en spreekvaardigheid. Aan het einde volgen er ook nog vragen over hoe jullie de les 

vonden. 

1: Hoe beoordeel jij je Duitse uitspraak? 

               Zeer slecht                                                                                            Zeer goed 

O     O    O     O      O 

2: Hoe zeker voel jij je als je Duits spreekt? 

                 Zeer onzeker                                                                                        Zeer zeker 

O     O    O     O      O 

3: Ken je het verschil tussen de Ich- en Ach-laut? 

                                                      Nee                                               Ja 

O     O    O     O      O 

4: Hoe goed zou jij het verschil tussen de Ich- en Ach-laut kunnen uitleggen? 

                      Zeer slecht                                                                                        Zeer goed 

O     O    O     O      O 

5: Hoe zou jij jouw uitspraak van de Ich- en Ach-laut beoordelen? 

                      Zeer slecht                                                                                        Zeer goed 

O     O    O     O      O 

6: Hoe zou jij jouw uitspraak van de sp en st beoordelen? 

                      Zeer slecht                                                                                        Zeer goed 

O     O    O     O      O 

6: Ik ken veel Duitse feesten en tradities. 

                  Zeer mee oneens                                                                                          Zeer mee eens 

O     O    O     O      O 

7: Ik ben op de hoogte van verschillen tussen Nederlandse en Duitse feesten en tradities. 

                 Zeer mee oneens                                                                                 Zeer mee eens 

O     O    O     O      O 
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8: Ik vond de les vandaag …… 

Leuk        Niet leuk 

   O     O    O     O      O 

Interessant       Oninteressant 

   O     O    O     O      O 

Niet leerzaam       Leerzaam 

   O     O    O     O      O 

Makkelijk       Moeilijk 

   O     O    O     O      O 

Niet nuttig       Nuttig 

   O     O    O     O      O 

9: Wat vond je leuk aan de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10: Wat vond je minder leuk aan de les? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11: Welk cijfer zou je de les geven, en waarom? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Bedankt voor het invullen! 
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3.9: Kaartjes groepjes maken 

  

 

 


