
Educational Design 
 

Doelgroep: 2 havo sportklas. 

Leerdoel: Leerlingen breiden hun Engelse woordenschat uit op gebied van sport en spel.  

Leerlingen oefenen kijk- en luistervaardigheid.  

Leerlingen oefenen met spreken en het zelf vormen van zinnen. 

Einddoel: Na deze les hebben de leerlingen hun woordenschat vergroot, hun luistervaardigheid en 

spreekvaardigheid geoefend, en zijn ze in staat om zelf in een paar zinnen een sport te kunnen 

omschrijven.  

Aantal benodigde lessen: 2 

Benodigdheden docent: Quizvragen, transcript/woordenlijst filmpje, waar-niet waar spel, eventueel 

een telefoon of tablet.   

Benodigdheden leerling: eventueel een telefoon waar mee gefilmd kan worden. 

 

Les 1: Kijk- en luistervaardigheid 
 

1. Leerlingen gaan een Youtube filmpje kijken over de regels van American Football (hieronder 

getranscribeerd). Ze krijgen eerst onderstaande woordenlijst uitgedeeld.  

 

A beginner’s guide to American Football 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3t6hM5tRlfA 

 

American football is a game played on a 100 yard field by two teams of 11 players. And the NFL 

squads of 53 players make up each sides offensive, defensive and special teams units that take turns 

in the field. 

The aim of the game is move the ball into the opponent’s endzone to score a touchdown. And extra 

point. This is achieved by moving the ball down the field in a series of plays or: downs. They can 

do this either by passing the ball through the air from quarterback to receiver, or by a running back 

rushing the ball along the ground. The offense must move the ball at least 10 yards down the field 

every four plays in order to keep possession of the ball, and earn another four downs to drive 

towards the opponent’s endzone. If the defense prevent them making these ten yards, the team with 

the ball must either front possession of the ball to the opposition, or, if close enough, attempt to kick 

a field goal between the upright posts. After four 15 minute quarters of play, the team with the 

most points, wins the game.  
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2. De betekenis van deze woorden wordt besproken.  

3. Leerlingen schrijven kort regels van American Football op in het Engels en maken een eigen 

overzicht. De docent neemt regels kort klassikaal door.  

4. Het filmpje wordt nogmaals gezien. Leerlingen kunnen aangeven of ze het beter begrijpen. Er 

is ruimte voor vragen.  



5. Een quiz. Klas wordt opgedeeld in bijvoorbeeld twee groepen (het aantal groepjes maakt niet 

uit). Omdat American Football steeds in vier etappes wordt gespeeld, wordt dat nu ook gedaan. 

Er zijn vier etappes van steeds vier vragen, en de punten lopen op. 1e vraag is 10 punten waard, 

2e vraag 20 punten, enzovoort. Wie na 4 vragen de meeste punten heeft, heeft deze etappe 

gewonnen.  

6. De antwoorden kunnen worden gegeven met behulp van de tool Kahoot.com 

 

De vragen: 

 

Etappe 1 

- 10 pt. How long is an American Football field? [100 yards]  

- 20 pt. What does ‘the aim of the game’ mean? [doel van het spel] 

- 30 pt What is the aim of the game? [score a touchdown] 

- 40 pt The ball is passed from who to who? [from quarterback to receiver] 

 

Etappe 2 

- 10 pt. What does ‘possession’ mean? 

- 20 pt Put the next sentence in the simple past: The offense keeps possession of the ball.  

- 30 pt How many yards must the ball be moved every four plays, in order to keep the ball? 

[10 yards] 

- 40 pt How do you call it when the ball is kicked between the upright posts? [a field goal] 

 

Etappe 3 

- 10 pt. What does ‘prevent’ mean?  

- 20 pt What do you call a series of plays? [downs] 

- 30 pt What is it called when the ball is moved in the opponent’s endzone? [a touchdown] 

- 40 pt How long does one game of American Football take? [four 15-minute quarters/1 hour] 

 

Etappe 4 

- 10 pt. What does ‘defense’ mean? 

- 20 pt How many players make up one team? [11 players] 

- 30 pt Where does the ball have to go to score a touchdown? [endzone] 

- 40 pt Make a negation of the following sentence: The quarterback scored a touchdown. 

 

Het volgende gedeelte is optioneel voor les 1 of les 2, dit ligt aan de tijd die er over is: 

7. De leerlingen gaan voor de volgende les zelf in het Engels vertellen over een sport die zij leuk 

vinden, net zoals het filmpje dat ze net hebben gezien. Dit doen ze door ofwel een filmpje op te 

nemen/een animatie te maken, ofwel het op de computer uit te werken. Het filmpje/animatie of 

getypte stukje kunnen ze op Padlet.com inleveren. Dit is een simpele tool waar men een pagina 

kan maken waarop mensen iets kunnen plaatsen. Hier een tutorial over Padlet: 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2149430499&feature=iv&src_vid

=UuzciL8qCYM&v=aH-YkzlqjwY  

Er dient dan van tevoren dus wel een pagina gemaakt te worden. Het filmpje/stukje hoeft maar 

kort te duren, zolang de leerlingen maar het doel van het spel uitleggen en de belangrijkste 

regels.  

8. Uitleg over hoe de leerlingen iets op Padlet kunnen plaatsen.  

9. Eventuele vragen over de opdracht beantwoorden.  

10. De leerlingen krijgen een half uur om iets te maken. Ze mogen naar een andere ruimte, maar 

moeten voordat de les eindigt terug komen naar het lokaal.  

  

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2149430499&feature=iv&src_vid=UuzciL8qCYM&v=aH-YkzlqjwY
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2149430499&feature=iv&src_vid=UuzciL8qCYM&v=aH-YkzlqjwY


Les 2: Spreekvaardigheid en luistervaardigheid 
 

1. Filmpjes worden bekeken en de fouten worden verbeterd.  

2. Een waar of niet waar spel: iedereen gaat staan als het waar is, en zitten als het niet waar is. Als 

de leerlingen het fout hebben moeten ze gaan zitten. De vragen kunnen gaan over de gemaakte 

filmpjes mits deze kunnen worden voorbereid. Ook de volgende vragen kunnen worden 

gebruikt: 

 

True or false: 

 

1. PSV has the biggest soccer stadium in the Netherlands. (False, it’s Ajax) 

2. People call athletics the mother of sports. (True) 

3. In volleyball the terms pancake, side-out and floater are used. (True) 

4. At Wimbledon, the players play tennis on a grass field. (True) 

5. Throwing horseshoes was at one point a modern Olympic discipline. (False) 

6. Participants who achieve the 4th to 8th place in the Olympic game receive a diploma. (True) 

7. Belgium was the only country to host the summer Olympics and not win a single gold medal. 

(False, it was Canada).  

8. In the state of Pennsylvania in the United States is the only city in the world named after an 

Olympic gold medalist. (True, Jim Thorpe Town).  

9. Playing the trumpet was an Olympic discipline in ancient Greece. (True) 

10. There are six rings on the Olympic flag. (False, it’s five) 

11. The five ring colors are blue, yellow, purple, green and red. (False, purple should be black) 

12. False starters were whipped in the olympic games of ancient Greece. (True) 

13. Cricket is an Olympic sport. (False, not anymore) 

14. Field hockey is the national sport of Canada. (False, it’s ice hockey) 

15. Jamaica has Cricket as its national sport. (True) 

16. Australia has won Cricket world cup the most times of every participating country. (True) 

17. Spain has won the Soccer World Cup the most times of every participating country. (False, it’s 

Brazil).  

18. The first Olympic game was held in Canada. (True) 

19. A Caddie is related to baseball. (False, it’s Golf) 

20. The Olympic games were cancelled because of World War I in 1944. (False, it was in 1916). 

 


