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Algemene aanwijzing: 

- Veronderstelt dat het excursiemateriaal en het onderstaande 
aanvullende materiaal bij binationale, meertalige uitwisselingen gebruikt 
wordt, bevelen wij aan om bij het groepswerk de groepen binationaal in 
te delen (twee scholieren uit Duitsland en twee scholieren uit 
Nederland). De activiteiten bij  het werk in tweetallen zouden idealiter 
ook binationaal uitgevoerd moeten worden.  
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Burgers’ Zoo:  

Voor de excursie: 

Opdrachten: 
 
Dierwoordenschat: 

a) Bespreek in tweetallen: kijk naar de volgende foto’s: wat zie je? Welk 
dier is/welke dieren zijn dat? Welk dier vind je leuk en welk dier niet? 
Beargumenteer je keuze.   

 

 

 

 

b) Beschrijf de dieren. Wat zie je? Wat doen ze?   

 

Deze woordenschat zou je daarbij kunnen helpen: 
 

scherpe tanden, grote bek, wit vel, natte neus, bonte vleugels, lange armen, 
menselijk gezicht, lang lichaam…  

 

Opdrachten voor de uitwisseling 

c) Zoek op welke dieren er in de Burgers’ Zoo te vinden zijn. Kies een dier 
uit dat jullie samen willen bezoeken. Beschrijf het dier en beargumenteer 
jullie keuze. Presenteer het dier aan de groep.  

 

 



4 
 

Tijdens de excursie: 

d) Zoek gezamenlijk met je groep ( ca. vier personen) drie lievelingsdieren 
per “wereld” in de Burgers’ Zoo. Schrijf in het kort de informatie over 
deze dieren in het Duits en in het Nederlands op. Bespreek in jouw groep 
waarom jullie deze dieren hebben gekozen. Na de excursie kan de 
informatie die jullie in de Burgers’ Zoo gevonden hebben in de klas 
gepresenteerd worden of kan deze naar de rest van de klas (als 
PowerPoint of brief) gestuurd worden, zodat jullie een verzameling van 
al jullie lievelingsdieren kunnen maken!  
 

e) Welke dieren die je in de Burgers’ Zoo kunt vinden, leven ook in het wild 
in Duitsland? Zoek samen met je partner zo veel mogelijk van deze 
dieren en schrijf ze in de onderstaande tabel met de Duitse vertaling 
erbij. Jullie kunnen ook de website van de Burgers’ Zoo raadplegen: 
https://www.burgerszoo.nl/ 

Nederlands Duits  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2. Op de volgende pagina zie je de kaart van Duitsland. Probeer de dieren, 
die jullie gevonden hebben, in de kaart te plaatsen. Waar denken jullie 
dat de dieren wonen?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Jullie kunnen ook verschillende speurtochten door de Burgers’ Zoo 
lopen! Zie: https://www.burgerszoo.nl/kids/kids
Versionen). https://www.burgerszoo.de/kids/kinder
Versionen). 

 

Na de excursie: 
 

g) Welk dier/welke dieren
achtergelaten? Maak samen een dierportret
geheel aan jullie (fotocollage, video, presentatie…) en beargumenteer 
weer jullie keuze.  

5 

Jullie kunnen ook verschillende speurtochten door de Burgers’ Zoo 
https://www.burgerszoo.nl/kids/kids-in-het-park/
https://www.burgerszoo.de/kids/kinder-im-park/

Welk dier/welke dieren hebben een bijzondere indruk bij je 
achtergelaten? Maak samen een dierportret: de vorm van dit portret is 
geheel aan jullie (fotocollage, video, presentatie…) en beargumenteer 

 

Jullie kunnen ook verschillende speurtochten door de Burgers’ Zoo 
park/ (nl. 
park/ (dt. 

hebben een bijzondere indruk bij je 
de vorm van dit portret is 

geheel aan jullie (fotocollage, video, presentatie…) en beargumenteer 
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h) Schrijf gezamenlijk een tekst over een dag in de dierentuin vanuit het 
perspectief van jullie dier:  
Vandaag is weer een_________ dag. Ik  sta op en zie een 
___________________. Ik voel me ___________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Tip: 
Voor de Duitse les zou bij dit thema het gedicht “Der Panther” van Rainer Maria 
Rilke passen. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=pFFZKG5Yq_w 
(Vertoning), https://www.lehrer-
online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/deutsch/unterrich
tseinheit/ue/rilke-der-panther-text-und-kontext/(onderwijsmateriaal) 

Tijdens de excursie:  
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TerraZoo: 
 

Opdrachten: 

a) Wat zijn reptielen of amfibieën?  
Lees de tekst: om welke diersoort gaat het?  

Onder de benaming___________________________________worden 
viervoeters samengevat die zich alleen maar in het water kunnen voortplanten. 
Men noemt deze dieren ook wel amfibieën en men onderscheidt drie klassen: 
kikker,- Staart,- en kruipamfibieën. Tot de staartamfibieën behoort onder 
anderen de salamander. Hun ontwikkeling verloopt over het algemeen over 
een ei, dat in het water gelegd is en waaruit een larf die in het water leeft, 
komt. Deze larf doorloopt een metamorfose. Aan het einde van deze 
metamorfose groeit de larf uit tot een volwassen dier met longen dat ook 
buiten het water kan leven. Alle soorten zijn ook als ze volwassen zijn aan een 
omgeving verbonden waar de luchtvochtigheid hoog is. Veel amfibieën zijn in 
de nacht actief, zodat ze zich zo voor vijanden kunnen verschuilen en ze het 
waterverlies van de huid gering kunnen houden. Tot deze dieren behoren in 
onze regio padden, kikkers, salamanders, staartamfibieën en vuurpadden.  
 

b) Welke woorden in de tekst ken je niet? Zoek samen in kleine groepen 
passende afbeeldingen bij deze woorden (-> afbeeldingen zoeken op 
internet). 
 

c) Maak samen met je partner ook zo’n lexicon artikel over 
________________. De structuur, opbouw en woordenschat van het 
bovenstaande artikel kan jullie daarbij helpen. 
 

d) Lees het volgende dierportret over de “kikker” en maak zelf je eigen 
dierportret over een reptiel of amfibie naar jouw keuze.  
 
 
 De kikker  Ons reptiel/amfibie 
Wat?  Kikkers zijn amfibieën: 

levende wezens die in het 
water, maar ook op het 
land leven. Wereldwijd  
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zijn er meer dan 3.000 
verschillende 
kikkersoorten. Kikkers zijn 
er in verschillende 
kleuren, maar in onze 
regio zijn ze vaak groen of 
beige.  

Waar? Kikkers leven overal op de 
wereld, behalve op de 
Zuidpool. Ze leven in het 
water, op het land, in 
bomen of in holletjes in de 
aarde.  

 

Legende Er bestaan veel legendes 
over de kikker. Zo zou men 
bijvoorbeeld wratten 
krijgen als je een kikker 
aanraakt, maar dat kopt 
niet! Kikkers hebben wel 
klieren in hun huid, 
waardoor ze slijm 
afstoten, maar alleen om 
zichzelf tegen bacteriën en 
schimmels te weren en 
dus niet om wratten te 
maken. Je kunt een kikker 
dus zonder problemen in 
de hand nemen als je er 
toevallig een tegenkomt. 
Alleen moet je hem niet 
kussen! Maar dat ken je 
natuurlijk wel uit de 
sprookjes van de 
gebroeders Grimm, daar is 
het geen kus, maar een 
worp tegen de muur, die 
van de kikker een prins 
maakt. Maar door dit 
sprookje is de kikker 
vandaag de dag nog een 
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kunstfiguur.  
wandeling Kikkers, padden en 

vuurpadden veranderen 
twee keer per jaar van 
omgeving. Ze lopen 
daarbij meerdere 
kilometers om een 
geschikt water te zoeken 
om hun eitjes in te leggen.  

 

Eten Kikkers zijn vleeseters en 
voeden zich met insecten, 
larven en wormen. Om 
hun buit te vangen, gaan 
ze op jacht. Komt er een 
geschikte buit voorbij, 
slaan ze met hun lange en 
kleverige tong toe. Vliegt 
een insect voorbij, vangt 
de kikker deze 
bijvoorbeeld met zijn tong 
of in een sprong. 

 

Leeftijd De leeftijd hangt van de 
soort kikker af. Sommige 
kikkers worden maar drie 
jaar oud, andere 20. Het 
oudste worden 
boomkikkers: deze kan 
wel 25 jaar oud worden! 

 

 

Tijdens de excursie  

e) Bezoek samen jullie dier en vraag de medewerkers om jullie alles te 
vertellen wat er over dit dier te vertellen is. Bewerk daarna jullie 
dierportret. Deze presenteer je dan in de groep.  
 

Project: 
 

f) Verzamel alle dierenportretten en maak samen met de groep een klein 
boek met al jullie portretten.  
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MuZieum:  

Voor de excursie: 

Opdracht: 

a) Welke associaties heb jij met “zien”, “niet-zien” of “slechtziendheid”? Zet 
deze woorden of zinnen in een tabel. Zoek daarnaast ook de vertaling 
van de woorden op.  

Nederlands  Duits  
Donker  Dunkel 
Blindegeleidehond….. Blindenhund ….. 
 

b) Denk er over na wat in het dagelijkse leven anders is als je niet kunt zien: 
denk aan bijvoorbeeld kleiding, tv kijken, lezen, schrijven etc.  

Bespreek in kleine groepen en noteer vragen die jullie in het MuZieum aan 
een slechtziende persoon over het verloop van hun dag wilt vragen.  

c) Werk in tweetallen. Samen met je partner spreek je een speciaal woord 
af. Alle leerlingen in de klas doen hun ogen dicht of binden een blinddoek 
voor. Iedereen doet tien stappen in verschillende richtingen. Vind je 
partner door middel van het afgesproken woord. Zeg het woord hardop. 
Probeer door middel van het woord en de klank van de stem je partner 
te vinden. Op deze manier krijg je een indruk hoe het is als opeens 
andere zintuigen een belangrijkere rol in je leven spelen.  
 

d) Als je blind geboren bent, weet je ook niet hoe verschillende kleuren 
eruit zien. Vorm tweetallen en zoek allebei twee kleuren uit zonder dat je 
deze aan je partner verraadt, bijv. groen en rood. Beschrijf deze kleuren 
aan je partner. Je partner moet via jouw uitleg begrijpen om welke 
kleuren het gaat. Wees creatief!  

 

 

e) Vuurzee 

Benodigdheden: Iets wat als rots kan dienen. Dit kunnen bijvoorbeeld grote 
vellen papier zijn, maar ook stenen, houtblokken etc. een blinddoek en een 
stuk touw, om de voeten mee vast te binden.  
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Deze woordenschat zou je daarbij kunnen helpen: 

Links, rechts, rechtdoor, omkeren, stap, voet, voorzichtig, oppassen, stop ….  

De groep wordt in tweetallen verdeeld. Per paar werden de voeten aan elkaar 
gevonden. Een persoon krijgt een blinddoek om, de andere niet. Er wordt een 
route op de bodem (in het klaslokaal of buiten) gemaakt. De rotsen worden 
ongeveer met de lengte van een voetstap uit elkaar gelegd. De bodem is een 
“vuurzee” en mag dus niet aangeraakt worden. Degene zonder blinddoek 
probeert degene die niet kan zien over de rotsen te leiden. Omdat jullie 
vastgebonden zijn en een van jullie een blinddoek om heeft, moet je goed met 
elkaar communiceren en je partner vertrouwen.   
 
Voor het spel wordt een punt afgesproken, waar de route eindigt.  
Je mag niet met twee groepen op dezelfde rots staan!  

 
Na de excursie: 

Korte evaluatieronde (persoonlijke indruk) 

Wat is het eerste woord dat in je op komt? 

Elke deelnemer zegt een woord en daarna moeten de andere deelnemers 
vragen waarom hij/zij juist dit woord genoemd heeft en wat hij/zij daarmee 
verbindt.  
 
Korte evaluatieronde (museumbezoek) 
 
Heb je in het museum naar de dingen gevraagd die je wilde weten? Wat zijn de 
antwoorden op jouw vragen?  
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Museum Schloss Moyland 

Opdrachten 
 
Kunstwoordenschat 

a) Lees alle begrippen door en zet ze bij de passende algemene benaming in 
de tabel. 

b) Voeg ook eigen kunstwoorden toe.  

Kunstenaar/kunstenares Het kunstwerk Kunst maken Kunst 
beschrijven 

 
 
 
 
 

   

 

Afbeelden, abstract – realistisch, uit steen houwen, het schilderij, het portret, 
de beeldhouwer/beeldhouwster, de schilder/de schilderes, de acteur/de 
actrice, de tekenaar/de tekenares, het figuur, die installatie, de schets, de 
sculptuur, de tekening, vervalsen, elegant-grof, vormen, horizontaal-schuin, 
restaureren, verticaal, schetsen, onduidelijk-scherp, zacht-krachtig, van deze 
tijd-klassiek 

c) Spel: Grappige kunstzinnen.  

Neem ieder een leeg blad en teken de onderstaande tabel. Schrijf dan in 
groepen: ieder voegt een woord in de tabel toe, vouwt het blad om en geeft 
het aan de rechter buurman door. Deze voegt het volgende word toe en vouwt 
het blad weer om etc.  

Wie? Doet  Hoe?  Wat? 
De schilder Schildert Een schuine  schets 
  Een    
  Een    
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d) Zoek in je omgeving, bijvoorbeeld bij je thuis, in het klaslokaal, in de 
school of in de stad naar objecten die met kunst te maken hebben. Maak 
een foto van een kunstwerk dat jouw bijzonder goed bevalt en een van 
een kunstwerk dat je minder mooi vindt.  
Beschrijf beide kunstobjecten kort en beargumenteer je keuze. 
(positief/negatief)  

 

Uitwisselingsopdracht: 

 
Stuur een bericht aan jouw tandempartner en wissel samen jullie meningen 
over kunst uit. Welke kunst vindt je mooi en welke kunst niet? Zoek dan naar 
een museum of een expositie die jullie allebei graag zouden willen bezoeken.  
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Xanten 

Vor der Exkursion: 

a) In onze taal zien we nog steeds veel aspecten uit de Romeinse tijd terug. 
Zo hebben we enige woorden die van het Latijn afstammen en kennen 
we ook nog Latijnse uitdrukkingen, die in onze tijd nog steeds gebruikt 
worden, zoals Ad Fundum (tot op de bodem, wordt gebruikt bij het 
proosten) en Carpe Diem (Pluk de dag). In het Nederlands zijn er ook 
spreekwoorden die iets met het oude Rome te maken hebben. Probeer 
zo veel mogelijk van deze spreekwoorden in het Nederlands te vinden en 
zoek uit of deze spreekwoorden ook in de Duitse taal voorkomen. 
Misschien zijn er spreekwoorden in het Duits, die iets met het oude 
Rome te maken hebben, maar bestaan deze niet in het Nederlands. 
Schrijf deze ook op.  
Tip: Raadpleeg op internet de volgende websites:  
https://spreekwoorden.nl/ 
https://www.spreekwoord.nl 
http://www.woorden.org/spreekwoord.php 
 

Nederlands spreekwoord Duits spreekwoord  
Alle wegen leiden naar Rome …..  
  
  
  
  
  
  
 

b) Schrijf ook de betekenis van de door jullie gevonden spreekwoorden op. 
Kijk of de betekenis in het Duits hetzelfde is als de Nederlandse 
betekenis.  
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Grenzland Draisine: 

Voor de excursie: 

-Bespreek in de volgende vragen in tweetallen. 

Vragen: 

a) Mag je zomaar over de grens van een land reizen?  
b) Welke landen zijn geen deel van de EU maar behoren wel tot Europa?  
c) Wat moet je doen als je naar een land buiten de EU wilt reizen? 
d) Is de grensovergang van de landen buiten de EU anders dan de 

grensovergang van de landen binnen de EU?  
e) Hoe kun je binnen de EU merken dat je de grens over gaat?  

De antwoorden op deze vragen kunnen jullie in een klein verhaal verwerken. 
Stel je voor dat jullie in Europa en buiten Europa een reis zouden maken. 
Beschrijf met behulp van jullie antwoorden wat moet gebeuren, voordat je met 
de reis kunt beginnen, wat tijdens der reis gebeurt etc.  
Bijvoorbeeld:  
Karel reist graag naar de landen in de EU, maar wil ook een keer een ander 
continent bezoeken of naar Zwitserland reizen. Daarvoor heeft hij wel een 
paspoort nodig.  

Deze woordenschat zou je daarbij kunnen helpen: 

Het paspoort, de ID-Kaart, Zwitserland, Noorwegen, de Europese Unie, de 
douane, de politie, het grensgebied, de grensbewaking… 

Je kunt de grens met verschillende vervoersmiddelen overgaan: de auto, fiets, 
lopend, maar ook met het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer in 
Nederland en Duitsland lijkt sterk op elkaar, maar is net iets anders geregeld. In 
Nederland is er bijvoorbeeld een OV-Chip kaart die je in Duitsland niet hebt. 
Met deze kaart kun je bij elk station en bij elke halte inchecken. Je hoeft geen 
tickets meer bij een automaat te kopen. In Duitsland is er een andere treinkaart 
die je kunt aanvragen. Met deze treinkaart kun je bijvoorbeeld met korting 
reizen: er zijn kaarten met 25% of 50% korting. Wanneer je aan de universiteit 
studeert, krijg je in Duitsland een semesterticket. Met dit ticket kun je in de 
deelstaat van jouw universiteit gratis reizen, maar de precieze voorwaarden 
zijn afhankelijk van jouw universiteit en jouw deelstaat. In Nederland krijgen 
alle studenten een ticket waarmee ze gratis of met 40% korting kunnen reizen. 
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Dit Nederlandse ticket is niet van de universiteit of van de provincie afhankelijk. 
Deze kaart geldt niet voor buitenlandse studenten.  

f) Welke woorden ken je die te maken hebben met het openbaar vervoer? 
Zijn er woorden die in het Nederlands of in het Duits niet bestaan? Zijn er 
in Duitsland andere vervoersmiddelen dan in Nederland? En andersom? 
Mocht je een woord niet weten, kun je altijd een woordenboek 
raadplegen.  
 

Nederlands  Duits  
De bus Der Bus 
 

 

Tijdens of na de excursie: 

 
Opdracht:  

a) Waaraan hebben jullie herkend dat je de grens bent overgegaan?  
b) Hebben jullie verschillen gezien tussen de Duitse en de Nederlandse 

omgeving?  
c) Fotografeer de grensovergang. Hoe laten jullie op de foto duidelijk zien 

dat je de grens bent overgegaan? Bedenk iets creatiefs en 
stuur/presenteer deze foto later aan de groep.  
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Openluchtmuseum Arnhem: 

Voor de excursie: 

In het openluchtmuseum zal je ervaren hoe de mensen 350 jaar geleden 
leefden: je ziet hoe ze werkten, woonden en speelden. Niet alleen de leefwijze 
was anders, maar ook de taal. Tijdens de excursie kun je de werknemers van 
het museum hier vragen over stellen. Voor de voorbereiding op deze vragen 
zijn er de volgende opdrachten:   

Voor de excursie heb je mailcontact met je partner van jouw partnerschool. 
Zoek op internet of je iets over de volgende vragen kunt vinden en wissel je 
over deze antwoorden met je partner uit:  

a) Is er een verschil tussen de Nederlandse en Duitse taal die vandaag de 
dag gesproken wordt en de Nederlandse en Duitse taal die men 350 jaar 
geleden sprak? Zo ja, kun je de verschillen benoemen?  

b) Wat kun je in het etymologisch woordenboek van het Nederlands 
vinden?  

c) Hoeveel mensen op de wereld spreken vandaag de dag Nederlands? 
d) Waarom denk je dat het Nederlands de kleinste wereldtaal genoemd 

wordt?  

De volgende opdracht wordt in de klas, gemeenschappelijk met beide groepen, 
gemaakt.  

e) Hieronder kun je een stuk uit het verhaal Mariken van Nieumeghen 
lezen. Kun je bepaalde woorden vertalen? Probeer met je partner een 
paar woorden uit de tekst te vertalen. Als je de woorden herkent, kun je 
deze, samen met de vertaling, in een tabel schrijven. Een paar woorden 
kun je misschien met behulp van de Duits taal herkennen. Ook het 
uitspreken van de woorden kan bij het vertalen hulpvol zijn.   
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Mariken  
Wie sidi, vrient?  
 

 

Die duvel  
     Een meester vol consten, 
Nieuwers af falende, wes ic besta.  
 

 

Mariken  
’t Comt mi alleleens met wien dat ick 
ga, 
Also lief gae ic metten quaetsten als 
metten besten.  
 

 

Die duvel  
Wildi u liefde te mi werts vesten,  
Ick sal u consten leeren sonder 
ghelijcke, 
Die seven vrie consten: rethorijcke, 
musijcke, 
Logica, gramatica ende geometrie,  
Aristmatica ende alkenie,  
Dwelc al consten sijn seer curable.  
Noyt vrouwe en leefde op eerde so 
able  
Als ic u maken sal. 
 

 

Mariken  
So moetti wel zijn een constich man.  
Wie sidi dan? 
 

 

Die duvel  
Wat leyt u daeran? 
Wie ick ben en soudi met rechte 
vraghen niet.  
Ick en ben die beste van mijnen 
maghen niet,  
Maer u dat ic nemmermeer niet dan 
jonste en toge.  
 

 



19 
 

Mariken  
Hoe heeti, vrient? 
 

 

Die duvel  
Moenen metter eender ooghe, 
Die wel bekent es met veel goede 
ghesellen. 
 

 

Mariken  
Ghi sijt die Viant vander hellen.  
 

 

Die duvel  
Wie ick ben, ic ben emmer ghejonstich 
tot u.  
 

 

Mariken  
Ick en hebbe oeck van u ancxt, vrese 
noch gru;  
Al quame Luycefer selve uuter helscher 
ghewelt,  
Ick en souder niet af vervaert sijn, so 
ben ic gestelt;  
Ick ben onghequelt van allen anxten. 

 

 

(https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/tekst/lgme004.html)  
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Vertaling Mariken van Nieumeghen 

De duivel  
     Professor in de 
wetenschappen. 
Alles lukt me, wat ik ook 
probeer. 

Mariken  
Het maakt me niet uit met 
wie ik verkeer, 
met de verdorvene of de 
volmaakte. 

De duivel  
Als je mij tot de jouwe 
maakte, 
ik zou je de zeven vakken 
leren 
tot in de puntjes: retoriek, 
musiceren, 
logica, grammatica en 
geometrie, 
rekenkunde en alchemie, 
wetenschappen die men 
altijd eerde. 
Geen aardse vrouw was 
ooit zo'n geleerde 
als jij zult worden. 

Mariken  
Je bent dus een kundig 
man. 
Maar wie ben je dan? 

De duivel  
Dat gaat je niks an. 
De waarheid weten, dat 
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hoef je niet. 
Ik ben het zachtmoedigste 
boefje niet, 
maar voor jou ben ik goed, 
jou heb ik hoog. 

Mariken  
Hoe heet je, vriend?  

De duivel  
Moenen met het ene oog,  
Ik heb vrienden in alle 
hoeken en gaten. 

Mariken  
De duivel ben je, uit de hel 
losgelaten. 

De duivel  
Jou heb ik hoog. Jouw 
beschermer ben ik. 

Mariken  
Ik heb voor jou geen angst, 
vrees of schrik; 
al kwam Lucifer zelf uit het 
helse geweld, 
dan nog vreesde ik niet. Zo 
is 't met me gesteld. 
Alle angst is me ontnomen. 
(vertaling: Willem 
Wilmink)  
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