
 

Teamtask English Business 
 

Organizing a trip to Great Britain 
 

Skills Writing B1 
Speaking interaction B1 
Speaking B1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  



Taalblokken 3.0       -        Teamtask English Business       –       Organizing a trip to Great Britain  Page 2 

 

1 CONTENTS 

  

 
1 CONTENTS ............................................................................................................................................ 2 

2 INTRODUCTION .................................................................................................................................... 3 

3 ASSIGNMENT ........................................................................................................................................ 3 

4 STEP-BY-STEP PLAN .............................................................................................................................. 4 

5 RESOURCES ........................................................................................................................................... 5 

6 PORTFOLIO ........................................................................................................................................... 5 

7 ASSESSMENT......................................................................................................................................... 5 

8 ENCLOSURES ......................................................................................................................................... 6 

8.1 ENCLOSURE 1: WORDS, PHRASES AND DIALOGUES ......................................................................... 6 

8.1.1 At the Doctor’s – useful words ....................................................................................................... 6 

8.1.2 At the Doctor’s – useful sentences ................................................................................................. 6 

8.1.3 At the police station – useful words ............................................................................................... 7 

8..1.4 At the police station – useful sentences ....................................................................................... 7 

8.1.5 At the restaurant – useful words.................................................................................................... 7 

8.1.6 At the restaurant – useful sentences ............................................................................................. 8 

8.1.7 At the tourist information – useful words ...................................................................................... 9 

8.1.8 At the tourist information – useful sentences ............................................................................... 9 

8.1.9 At the bank – useful words ............................................................................................................. 9 

8.1.10 At the bank – useful sentences .................................................................................................... 9 

8.1.11 At the job agent’s – useful words ............................................................................................... 10 

8.1.12 At the job agent’s – useful sentences ........................................................................................ 10 

8.1.13 At the post office – useful words ............................................................................................... 11 

8.1.14 At the post office – useful sentences ......................................................................................... 11 

8.1.15 At the shop – useful words ......................................................................................................... 11 

8.1.16 At the shop – useful sentences .................................................................................................. 12 

8.2 ENCLOSURE 2: ASSESSMENT WRITING B1 ...................................................................................... 13 

8.3 ENCLOSURE 3: ASSESSMENT SPEAKING INTERACTION B1 .............................................................. 16 

8.4 ENCLOSURE 4: ASSESSMENT SPEAKING B1 ..................................................................................... 19 

 



Taalblokken 3.0       -        Teamtask English Business       –       Organizing a trip to Great Britain  Page 3 

 

2 INTRODUCTION 

1 INHOUD 

This teamtask consists of: 

 Introduction 

 Assignment 

 Step-by-step plan 

 Resources 

 Portfolio 

 Assessment 

 Enclosures 

 

Situation 

Each year your teachers organize a trip to England. You stay with host families, you visit 

companies, schools, castles and cities. You learn a lot about how people live in England and 

how they speak their language. 

In about two months’ time your class will go to England from Monday till Friday. You will visit 

Canterbury, London and Brighton. Your teachers have already arranged a lot. However, they 

are still thinking about Thursday. On Thursday you will be in London … 

 

 

3 ASSIGNMENT 

 

In this teamtask you are going to prepare for England together with some fellow students. 

You are going to organize a city tour of London and prepare to speak English in a lot of 

different situations.  

Together with some fellow students you will prepare for England. The number of students in 

your group must be 4 – 6. Before you start you should read the whole teamtask. Then get 

started and use the step-by-step plan. 

1. You must be prepared to all kinds of situations in England. Think about situations like: 

 At the doctor’s / in hospital 

 At the host family 

 At the police station 



Taalblokken 3.0       -        Teamtask English Business       –       Organizing a trip to Great Britain  Page 4 

 

 At the restaurant 

 At the tourist information 

 At the bank 

 At the job agent’s 

 At the post office 

 At the shop 

Choose six situations and prepare for each situation one dialogue. Practise this dialogue 

and switch roles. 

2. Help your teachers and organize a nice city tour of London. On Thursday you will 

arrive in London by coach at shopping centre Elephant and Castle at ten o’clock in the 

morning. Here you start the city tour. Your teachers will arrange one-day travel 

tickets for the underground. This will make it easier for you travel from one site to 

another. Your city tour will end at the London Eye at eight o’clock in the evening. 

3. You will have seven weeks to prepare the dialogues and the city tour. In weeks 8 and 

9 you should present your city tour and conduct your dialogues. Your teacher will 

record the teamtask with a camcorder. Each student will receive a personal 

assessment. After the meeting you hand in your portfolio.  

 

 

4 STEP-BY-STEP PLAN 

 

1. Choose your group members. The group should consist of 4 – 6 students. 

2. Read the introduction once again and have a nice chat about going to England. 

3. Divide tasks. Decide who is responsible for certain tasks. Make sure that everyone 

knows what to do. Don’t forget to use the resources in section 5. 

4. Everyone should have an equal share in the teamtask. 

5. Practise the presentation and the dialogues before the final presentation of the 

teamtask in week 8 or 9. Make sure that everything sounds natural and real. 
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5 RESOURCES 

 

1. Use the internet to find things you do not know. Have a look at 

www.londontown.com/. 

2. Use dictionaries. 

3. Use the words, useful phrases and dialogues in Enclosure 1 to prepare your 

dialogues. 

 

 

6 PORTFOLIO 

 

Hand in the following items: 

1. A detailed scheme for the city tour of London on Thursday 

2. A hand-out of the PowerPoint presentation of the city tour of London 

3. A video of the teamtask 

 

 

7 ASSESSMENT 

 

Your group will work together to produce the items for your portfolio. These documents will 

be the same for all of you. Therefore, you will all receive the same assessment. Your teacher 

will use the assessment form Writing B1 (see Enclosure 2).  

The items belonging to this teamtask are: 

 A detailed scheme for city tour of London 

 A hand-out of the PowerPoint presentation 

 A video of the teamtask 

Contrary to the documents in your portfolio, your contribution to the presentation (Speaking 

B1) and the dialogues (Speaking interaction B1) will be assessed individually. For this 

assessment your teacher will use the forms Speaking interaction B1 (Enclosure 3) and 

Speaking B1 (Enclosure 4). 

file:///C:/documenten/tekst2000/teamtasks3%20def/www.londontown.com/
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8 ENCLOSURES 

 

Enclosure 1 – Useful words, phrases and dialogues 

Enclosure 2 – Assessment form Writing B1 

Enclosure 3 – Assessment form Speaking interaction B1 

Enclosure 4 – Assessment form Speaking B1 

 

 

8.1 ENCLOSURE 1: WORDS, PHRASES AND DIALOGUES 

 

8.1.1 At the Doctor’s – useful words 

Huisarts General practitioner 
(GP) 

Griep Influenza / flu 

Afspraak Appointment Temperatuur 
opnemen 

To take once’s 
temperature 

Spreekkamer Surgery Koorts Fever 

Spreekuur Surgery hour Koortsig Feverish 

Behandeling Treatment Bleek Pale 

Genezen To cure Overgeven To vomit / to be sick 

De apotheek The chemist’s Flauwvallen To faint 

Doktersrecept Prescription Bewusteloos Unconscious 

Medicijn Medicine Pijn doen To ache / to hurt 

Aspirine Aspirin Niet al te erg Not too bad 

Gezondheid Health In het ziekenhuis 
blijven 

To stay in hospital 

Gezond Healthy Allergisch voor Allergic to 

Ziektekostenverzekering Health insurance Maag Stomach 

Ziekte Illness / disease Vallen To fall 

8.1.2 At the Doctor’s – useful sentences 

Hoe is het met je 
vandaag? 

How are you today? Rook je? Do you smoke? 

Wat is er met je aan de 
hand? 

What’s the matter 
with you? 

Ik heb barstende 
hoofdpijn. 

I have a splitting 
headache. 

Opmerking [Dirk1]: In de Teamtasks 
Zorg en Welzijn en Techniek zijn in de 
woordenlijsten geen beginkapitalen 
gebruikt. Lijkt mij ook niet nodig, maar ik 
laat de keuze aan de uitgever over. 
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Waar doet het pijn? Where does it hurt? Ik ben verkouden. I’ve got a cold. 

Hoe is dat gekomen? How come? Ik heb een lichte 
koorts. 

I’ve got a slight fever. 

Hoe voel je je? How do you feel? Ik heb een gebroken 
arm. 

I’ve got a broken arm. 

Hoe voel je je? How are you feeling? Ik heb een loopneus. I’ve got a runny nose. 

Ik ben ziek. I’m ill. Ik kan mijn hoest niet 
kwijtraken. 

I can’t get rid of my 
cough. 

Ik voel me ellendig. I feel miserable. Ik heb oorpijn. I’ve got an earache. 

Ik voel me slecht. I’m feeling bad. Ik heb maagpijn. I’ve got a stomachache. 

Ik voel me niet lekker. I’m not feeling well. Mijn been doet zeer. My leg hurts. 

Ik ben misselijk. I’m feeling sick. Haar rug doet zeer. Her back aches. 

Ik heb een zere keel I’ve got a sore throat. Ik maak me zorgen 
over mijn gezondheid. 

I’m worried about my 
health. 

8.1.3 At the police station – useful words 
Misdaad aangeven To report crime Beroven To rob 

Misdaad Crime Rover Robber 

Misdadiger Criminal Gewapende overval Armed robbery 

Agent Police officer Dief Thief 

Politiebureau Police station Diefstal Theft 

Beschrijven To describe Geweld Violence 

Verdenken To suspect Stelen To steal 

Verdenking Suspicion Getuige Witness 

Bedreigen To threaten Zakkenroller Pickpocket 

Bedreiging Threat Winkeldief Shoplifter 

8..1.4 At the police station – useful sentences 

Ik wil graag aangifte 
doen van een misdaad. 

I would like to report a 
crime. 

Ik ben beroofd in het 
park. 

I was mugged in the 
park. 

Kunt u de dief 
beschrijven? 

Can you describe the 
thief? 

Waar vluchtte de dief 
naartoe? 

Where did the thief go? 

Waren er getuigen? Were there any 
witnesses? 

Mijn portemonnee is 
gestolen.  

My wallet was stolen. 

Hoe is de dief 
gevlucht? 

How did the robber get 
away? 

Ik ben getuige geweest 
van een gewapende 
overval. 

I witnessed an armed 
robbery. 

8.1.5 At the restaurant – useful words 

Restaurant Restaurant Zelfbediening Self-service 

Café Pub Fooi Tip 

Middageten Lunch Voorgerecht Starter 

Avondeten Dinner Gerecht Dish 

Menukaart Menu Hoofdgerecht Main course 

Ober Waiter Nagerecht Dessert 

Serveerster Waitress Rekening Bill 

Aanbevelen Recommend Vegetarier Vegetarian 

Bedienen To serve Bestellen To order 

Heerlijk Delicious Vlees Meat 
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Goed doorbakken Well-done Rundvlees Beef 

Halfdoorbakken Medium-done Varkensvlees Pork 

Heel licht gebakken Rare Karbonade Chop 

Kip Chicken Lamsvlees Lamb 

Kabeljouw Cod Gehakt Minced meat 

Forel Trout Hamburger Hamburger 

Zalm Salmon Kalfsvlees Veal 

Kreeft Lobster Jus Gravy 

Garnaal Shrimp/prawn Zoete appels Sweet apples 

Groenten Vegetables Kool Cabbage 

Worteltjes Carrots Bonen Beans 

Erwten Peas Sla Lettuce 

Bloemkool Cauliflower Komkommer Cucumber 

Spinazie Spinach Champignons Mushrooms 

Spruitjes Brussels sprouts Uien Onions 

Salade Salad Gekookte aardappelen Boiled potatoes 

Pasteitje Pie Gebakken aardappelen Fried potatoes 

Omelet Omelette Mosterd Mustard 

Rijst Rice Azijn Vinegar 

Patat frites Chips Mayonaise Mayonnaise 

Chips Crisps Ketchup Tomato sauce 

IJs Ice-cream Aardbei Strawberry 

IJscoupe Sundae Vanille Vanilla 

Smaak Flavour Chocolade Chocolate 

Room Cream Banaan Banana 

Frisdrank Soft drink Jus d’orange Orange juice 

Pil Lager Appelsap Apple juice 

Wijn Wine Proost Cheers 

8.1.6 At the restaurant – useful sentences 

Hebt u een tafel voor 
twee personen? 

Have you got a table 
fort two? 

Kunnen we nog wat 
aardappelen krijgen? 

Can we have some 
more potatoes? 

Mag ik de menukaart? May I have the menu? Zullen we een fles wijn 
bestellen? 

Shall we order a bottle 
of wine? 

Wat wil je drinken? What would you like to 
drink? 

Dit heb ik niet besteld. This is not what I 
ordered. 

Wat wil je eten? What would you like to 
eat? 

Heeft u ook 
mayonaise? 

Have you got any 
mayonnaise? 

Wat wil je als 
voorgerecht? 

What would you like to 
start with? 

Wat wil je als 
nagerecht? 

What would you like for 
dessert? 

Wat is de soep van de 
dag? 

What is the soup of 
the day? 

Ik neem een ijscoupe 
met aardbeien. 

I’ll have a sundae with 
fresh strawberries. 

Ik wil een hamburger 
met groenten en patat. 

I would like a 
hamburger with 
vegetables and chips. 

Ik wil graag koffie met 
appeltaart. 

I’d like coffee with 
apple pie. 

Hoe wilt u uw 
biefstuk? 

How would you like 
your steak? 

Dat was een heerlijke 
maaltijd. 

That was a delicious 
meal. 

Graag goed 
doorbakken. 

Well-done please. Ober, mag ik de 
rekening? 

Waiter, can I have the 
bill, please. 

Heeft u vegetarische Do you have U kunt het wisselgeld Keep the change. 
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maaltijden? vegetarian meals? houden. 

8.1.7 At the tourist information – useful words 
VVV Tourist Information 

Centre 
Omgeving Surroundings 

Inlichtingen vragen To ask for information Evenement Event 

Brochure/folder Leaflet Gratis Free 

Reidgids Travel guide Jeugdherberg Youth hostel 

Plattegrond Town plan Pension Guest house 

Kaart Map Pension met ontbijt Bed and breakfast 

Tochtje Trip Hotel Hotel 

Stadsrondrit Sightseeing tour Kamer vrij Vacancy 

Fietstocht Cycling tour Boeken / reserveren To book 

Bezienswaardigheid Sight Aanbevelen To recommend 

8.1.8 At the tourist information – useful sentences 
Kunt u mij informatie 
geven over de 
bezienswaardigheden 
in de omgeving? 

Could you give me 
information about the 
sights in the 
surroundings? 

We blijven hier twee 
dagen. 

We will stay here for 
two days. 

We zijn van plan tot 
vrijdag te blijven. 

We intend to stay till 
Friday. 

Kunt u een 
eenpersoonskamer 
reserveren in dit 
hotel? 

Could you book a single 
room at this hotel? 

Het spijt me, maar we 
hebben geen kamers 
vrij. 

I’m sorry, we have no 
vacancies. 

Hebt u ook gratis 
brochures over de 
omgeving? 

Do you have any free 
brochures about the 
surroundings? 

Is deze brochure 
gratis? 

Is this brochure free? U moet deze 
plattegrond betalen. 

You have to pay for this 
town plan. 

Ik hoop dat u het hier 
fijn zult vinden? 

 I hope you will enjoy 
your stay here. 

  

8.1.9 At the bank – useful words 
Bank Bank Engelse pond English pound 

Geldautomaat Cash dispenser / cash 
machine / cash point 

Euro Euro 

Defect Out of order Buitenlands geld Foreign currency 

Geld opnemen To withdraw money Contant geld Cash 

Bankrekening Bank account Bankbiljet (Bank) note 

Bankpasje Bank(er’s) card Munt Coin 

Credit  card Credit card Kleingeld Change 

Legitimatiebewijs Identification papers / 
ID 

Een tientje A tenner 

Wisselen Change Een vijfje A fiver 

Wisselkoers Rate of exchange 1p & 2p  Coppers 

8.1.10 At the bank – useful sentences 
De geldautomaat is 
defect. 

The cash dispenser is 
out of order. 

Ik wil graag 50 pond 
van mijn rekening 

I’d like to withdraw 50 
pounds from my 
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opnemen. account. 

Hebt u hier een 
rekening? 

Do you have an 
account here? 

Mag ik a.u.b. uw 
legitimatiebewijs zien? 

May I see your 
identification papers, 
please? 

Hoe wilt u het 
hebben? 

How would you like it? Vier bankbiljetten van 
10 pond en 2 pond in 
kleingeld a.u.b. 

Four ten-pound notes 
and ten pounds in small 
change, please. 

Wilt u hier even 
tekenen? 

Will you sign here 
please? 

Ik wil graag euro’s voor 
ponden wisselen. 

I would like to change 
Euros into pounds, 
please. 

Wat is de wisselkoers? What is the rate of 
exchange? 

Neemt u eurocheques 
aan? 

Do you accept Euro 
cheques? 

8.1.11 At the job agent’s – useful words 

Uitzendbureau Employment agency Sollicitatiegesprek Job interview 

Arbeidsbureau Employment office, job 
centre 

Ervaring Experience 

Vacature Vacancy Werknemer Employee 

Middelbare school Secondary school / 
high school 

Werkgever Employer 

Vakantiebaantje Summer job Vereiste Requirement 

Tijdelijk werk Temporary job Beroep Occupation 

Schoolverlater School leaver Arbeid Labour 

Diploma Certificate   

Beroepsopleiding Professional training Loon Wages 

Solliciteren naar To apply for Minimumloon Minimum wages 

Sollicitatie Application Bedrijf Company 

Sollicitant Applicant Verdienen To earn 

Solliciatiebrief Letter of application Fabriek Factory 

8.1.12 At the job agent’s – useful sentences 

In het weekend werk ik 
in een winkel. 

On weekends I work in 
a shop. 

Wat voor werk zoek 
je? 

What sort of work are 
you looking for? 

Ik heb een typecursus 
gevolgd. 

I took a typing course. Wat ga ik verdienen? How much will I earn? 

Ik doe dit jaar 
eindexamen. 

I’m taking my final 
exam this year. 

Schoolverlaters 
verdienen een 
minimumloon. 

School leavers make 
minimum wages. 

Engels is een verplicht 
vak. 

English is a compulsory 
subject. 

Heb je enige ervaring? Do you have any 
experience? 

Ik ben (niet zo) goed in 
Engels. 

I’m (not very) good at 
English. 

Hoe lang ben je 
beschikbaar? 

How long will you be 
available? 

Ik heb op school 
geleerd een Engelse 
brief te schrijven. 

I learned to write 
English letters at 
school. 

Heb je er bezwaar 
tegen om 
ploegdiensten te 
draaien? 

Do you mind working 
shifts? 

Ik ben goed in 
vreemde talen. 

I’m good at foreign 
languages. 

Heb je wel eens een 
sollicitatiegesprek 
gehad? 

Have you ever been 
interviewed for a job? 

Ik zoek een tijdelijke I’m looking for a Ik heb twee I’ve had two job 
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baan. temporary job. sollicitatiegesprekken 
gehad. 

interviews. 

8.1.13 At the post office – useful words 
Postkantoor Post office Briefpapier Writing paper 

Postzegel Stamp Brievenbus Letterbox 

Brief Letter Lichting Collection 

Briefkaart Postcard Ontvangen To receive 

Ansichtkaart Picture postcard Pakje Parcel 

Envelop Envelope Loket Counter 

Porto Postage Telegram Telegram 

Postcode Postcode, postal code Wegen To weigh 

Post Mail Gewicht Weight 

Per luchtpost By airmail Aangetekend By registered post 

Posten To post Bewijs van 
aantekening 

Registration slip 

Postbode Postman Douaneformulier Customs form 

Afzender Sender   

8.1.14 At the post office – useful sentences 
Waar is het 
dichtstbijzijnde 
postkantoor? 

Where is the nearest 
post office? 

Hoeveel moet er op 
een briefkaart naar 
Nederland? 

How much is a postcard 
to the Netherlands? 

Ik wil deze brief per 
luchtpost versturen. 

I’d like to send this 
letter by airmail. 

Ik wil dit pakje 
aangetekend 
versturen. 

I’d like to send this 
parcel by registered 
post. 

Twee postzegels van 
10 penny a.u.b. 

Two ten-penny 
stamps, please. 

Wil je deze brief voor 
mij posten? 

Could you post this 
letter for me, please? 

Wanneer is de 
volgende lichting? 

When is the next 
collection? 

Wanneer heb je mijn 
brief ontvangen? 

When did you receive 
my letter? 

Wilt u dit pakje 
wegen? 

Could you weigh this 
parcel, please? 

Hoelang doet een brief 
naar Canada erover? 

How long does a letter 
to Canada take? 

8.1.15 At the shop – useful words 

Winkelcentrum Shopping centre / mall Paskamer Fitting room 

Warenhuis Department store Uitverkoop Sale 

Afdeling Department Koopje Bargain 

Damesmode Ladies’ fashion Ruilen To change 

Herenmode Men’s fashion Inpakken To wrap up 

Winkelwagentje Trolley Kassa Cash deck 

Etalage Shop window Toonbank Counter 

Winkelier Shopkeeper Kassabon Receipt 

Klant Customer Contant geld Cash 

Winkelbediende Shop assistant Contant betalen To pay in cash 

Verkoper Salesman Prijs Price 

Draagtas Carrier bag Duur Expensive 

Maat  Size Goedkoop Cheap 

Passen (proberen) To try on Korting Discount 

Passen (goede maat) To fit Portemonee Wallet 
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Lange broek Trousers Stropdas Tie 

Spijkerbroek Jeans Mouw Sleeve 

Korte broek Shorts Ondergoed Underwear 

Zwembroek Swimming trunks Pantoffel Slipper 

Bikini Bikini Gymschoenen Trainers 

Trui Jumper Riem Belt 

Overhemd Shirt Ritssluiting Zipper 

T-shirt T-shirt, tee shirt Knoop Button 

Jurk Dress Kous Stocking 

Rok Skirt Sokken Socks 

Colbert Jacket Handschoen Glove 

Pak Suit   

8.1.16 At the shop – useful sentences 

Waar is de 
damesmode afdeling? 

Where is the ladies’ 
fashion department? 

Dit is te duur, hebt u 
niets goedkopers? 

This is too expensive, 
haven’t you got 
anything cheaper? 

Kunt u mij helpen? Can you help me? Welke maat hebt u? What size do you take? 

Wordt u al geholpen? Are you being served? Ik heb maat 38. I take size 38. 

Wie is er aan de beurt? Who’s next? Hebt u deze schoenen 
in een grotere maat? 

Have you got these 
shoes in a larger size? 

Wat kost deze trui? How much is this 
sweater? 

Dat is echt een koopje. That’s a real bargain. 

Wat kost deze 
spijkerbroek? 

How much are these 
jeans? 

Ik wil deze riem 
terugbrengen. 

I would like to return 
this belt. 

Dit is niet precies wat 
ik zoek. 

This is not what I am 
looking for. 

U kunt aan de kassa 
betalen. 

You can pay at the cash 
deck. 

Ik kijk alleen maar wat 
rond. 

I’m just looking 
around. 

Zal ik het voor u 
inpakken? 

Shall I wrap it up for 
you? 

Mag ik deze trui 
passen? 

Can I try on this 
sweater? 

Ik heb geen contact 
geld bij me. 

I have no cash with me. 

Hij past niet, hij is te 
nauw. 

It does not fit, it is too 
tight. 

Kan ik met een cheque 
betalen? 

Can I pay by cheque? 

Staat deze rok me? Does this skirt suit me? Zal ik het voor u 
bestellen? 

Shall I order it for you? 

Die jurk staat je heel 
goed. 

That dress suits you 
very well. 

Nog iets? Nee, dank u. 
Dat is het. 

Anything else? No 
thank you. That’s all. 

Hebt u deze broek in 
een andere kleur? 

Have you got these 
trousers in a different 
colour? 

De klant is koning. The customer is always 
right. 
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8.2 ENCLOSURE 2: ASSESSMENT WRITING B1 

 

Beoordelingsformulier Schrijven B1 

De student kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk 

belang zijn. Hij kan persoonlijke brieven schrijven waarin ervaringen en indrukken worden beschreven. 

Taal, niveau, vaardigheid Engels, B1 schrijven 

Schaal Aantekeningen, berichten, formulieren 

Toelichting De student kan notities / berichten schrijven waarin 

eenvoudige informatie van onmiddellijke relevantie voor 

vrienden, mensen van diensten, docenten en anderen die in 

zijn dagelijks leven een rol spelen wordt overgebracht, 

waarbij de belangrijkste punten begrijpelijk overkomen. 

Opdracht Studenten schrijven een uitgebreid plan voor een 

stadswandeling door Londen. 

Naam student(en)  

Klas  

Naam beoordelaar  

Datum  

Uitwerking van stap 1: Preconditie 1 

Het schrijfproduct is voldoende leesbaar. Ja  >  ga verder naar stap 2 

Nee  >  product niet verder beoordelen 

Uitwerking van stap 2: Preconditie 2 

Het schrijfproduct is voldoende adequaat. Ja  >  ga verder naar stap 3 

Nee  >  product niet verder beoordelen 

Uitwerking van stap 3: Kenmerken van de taakuitvoering 0 1 2 

1 Onderwerp / opdrachtspecifieke inhoudskenmerken 

De tekst gaat over een vertrouwd onderwerp met betrekking tot de leefwereld van de 

schrijver of over alledaagse gebeurtenissen. 

0 = Het schema is rommelig en onoverzichtelijk er zijn absoluut onvoldoende activiteiten om 

de dag mee te vullen.  

1 = Er is sprake van voldoende activiteiten en een redelijke planning. 

2 = Het is een goed uitgebalanceerd dagprogramma waarin aan werkelijk alles is gedacht. 
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2 Woordenschat  en woordgebruik 

1 De woordenschat is toereikend om, eventueel met behulp van omschrijvingen, over 

vertrouwde onderwerpen zoals familie, hobby’s, werk, reizen en actuele gebeurtenissen te 

schrijven. 

0 = Activiteiten worden slecht omschreven. 

1 = Activiteiten worden voldoende omschreven. 

2 = Activiteiten worden uitvoerig en in passende bewoordingen omschreven. 

2  

   

3 Grammaticale correctheid 

Redelijk correct gebruik van frequente ‘routines’ en patronen die horen bij voorspelbare 

situaties. 

 

0 = 10 of meer grammaticale fouten  

1 = 4 - 9 grammaticale fouten 

2 = 1 - 4 grammaticale fouten 

   

4 Spelling en interpunctie 
Lopende tekst die over het algemeen in het geheel begrijpelijk is. Spelling, interpunctie en lay-

out zijn in de meeste gevallen accuraat genoeg om te volgen. 

0 = 5 of meer spelfouten 

1 = 3 of 4 spelfouten 

2 = 1 of 2 spelfouten 

   

5 Coherentie 

Een serie kortere, eenvoudige afzonderlijke elementen is verbonden tot een samenhangende 

lineaire reeks punten. 

   

Subtotalen kolommen 0 – 1 - 2    

Totaalscore opdracht  

Cijfer  
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Cijfer bepalen  

De student kan maximaal 10 punten voor deze opdracht behalen. 

Dat leidt tot de volgende omrekentabel:  
 

Aantal 

punten  

Cijfer  

10 10 

9 9,2 

8 8,4 

7 7,6 

6 6,8 

5 6,0 

4 4,8 

3 3,6 

2 2,4 

1 1,2 

0 0 

 

We werken in de omrekentabel met decimalen omdat een uitspraak over het niveau van deze taalvaardigheid 

nooit zal zijn gebaseerd op één opdracht. De cijfers van de verschillende taken moeten worden gemiddeld. Een 

cijfer zonder decimalen zou de student te veel afrondingswinst opleveren. 
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8.3 ENCLOSURE 3: ASSESSMENT SPEAKING INTERACTION B1 

 

Beoordelingsformulier Gesprekken B1 

De student kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in het gebied waar de betreffende 
taal wordt gesproken. Hij kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, die zijn 

persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby’s, 
werk, reizen en actuele gebeurtenissen).  

 

Taal, niveau, vaardigheid Engels, B1 gesprekken 

Schaal Informele gesprekken 

Toelichting De student kan gevoelens uitdrukken en erop reageren.  
Hij kan persoonlijke standpunten en meningen geven, ernaar 
vragen in gesprekken over onderwerpen die binnen zijn 
interessegebied liggen en commentaar geven op standpunten 
van anderen. 

Opdracht De student voert een informeel gesprek.  

Naam student  

Klas  

Naam beoordelaar  

Datum  

Uitwerking van stap 1: Preconditie 1 

Preconditie verstaanbaarheid Ja  >  ga verder naar stap 2 

Nee  >  product niet verder beoordelen 

Uitwerking van stap 2: Preconditie 2 

Preconditie adequaatheid Ja  >  ga verder naar stap 3 

Nee  >  product niet verder beoordelen 

Uitwerking van stap 3: Kenmerken van de taakuitvoering 0 1 2 

1 Onderwerp / opdrachtspecifieke inhoudskenmerken (productief) 
Het onderwerp is vertrouwd, valt binnen de persoonlijke belangstelling van de student of 
heeft betrekking op het dagelijks leven of zijn eigen werk of opleiding. 

0 = De boodschap komt zeer gebrekkig over. 

1 = De boodschap wordt met enkele (storende) fouten overgebracht. 

2 = De boodschap wordt zonder storende fouten overgebracht.. 

 

   

2 Woordenschat en woordgebruik (produktief) 
De woordenschat is toereikend om over alledaagse onderwerpen zoals familie, hobby’s, werk, 
reizen en actuele gebeurtenissen te spreken, eventueel door middel van omschrijvingen. 
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3 Grammaticale correctheid (productief) 
Redelijk accuraat gebruik van frequente routines en patronen die horen bij voorspelbare situaties. 

 

   

4 Interactie (productief) 
De student kan een eenvoudig gesprek over bekende onderwerpen waarvoor hij persoonlijke 
interesse heeft beginnen, voeren en afsluiten. Hij kan gedeeltelijk herhalen wat iemand heeft 
gezegd om te bevestigen dat men elkaar heeft begrepen. 
 

   

5 Vloeiendheid (productief) 
De bijdragevan de student aan het gesprek Is goed te volgen zij het dat pauzes voor 
grammaticale en lexicale planning en herstel van fouten, vooral in langere stukken vrij 
geproduceerde tekst, veel voorkomen. 

 

   

6 Coherentie (productief) 
Series kortere, eenvoudige afzonderlijke elementen zijn verbonden tot een samenhangende 
lineaire reeks punten. 

 

   

7 Uitspraak (productief) 
De uitspraak is duidelijk verstaanbaar zij het gekleurd door een accent en af en toe een 
verkeerd uitgesproken woord. 

 

   

Subtotalen kolommen 0 – 1 – 2    

Totaalscore opdracht  

Cijfer  

 

Cijfer bepalen  

De student kan maximaal 14 punten voor deze opdracht behalen. 

Dat leidt tot de volgende omrekentabel:  
 

Aantal 

punten  

Cijfer  

14 10  

13 9,4 

12 8,9 

11 8,3 

10 7,7 

9 7,1 

8 6,6 

7 6,0 

6 5,1 

5 4,3 

4 3,4 

3 2,6 

2 1,7 

1 0,9 

0 0 
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We werken in de omrekentabel met decimalen omdat een uitspraak over het niveau van deze taalvaardigheid 

nooit zal zijn gebaseerd op één opdracht. De cijfers van de verschillende taken moeten worden gemiddeld. Een 

cijfer zonder decimalen zou de student te veel afrondingswinst opleveren. 
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8.4 ENCLOSURE 4: ASSESSMENT SPEAKING B1 

 

Beoordelingsformulier Spreken B1 

De student kan uitingen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden, zodat hij ervaringen, gebeurtenissen, 
dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Hij kan in het kort redenen en verklaringen geven voor meningen 

en plannen. Hij kan een verhaal vertellen of de plot van een boek of film weergeven en zijn reacties beschrijven.  

 

Taal, niveau, vaardigheid Engels, B1 spreken 

Schaal Een publiek toespreken 

Toelichting De student kan een eenvoudige, voorbereide presentatie 
geven over een onderwerp binnen zijn werkveld, die ondanks 
afwijkend accent en intonatie over het algemeen duidelijk 
genoeg is om zonder moeilijkheden te volgen, en waarin de 
hoofdpunten redelijk gedetailleerd zijn geformuleerd. Hij kan 
hierop volgende vragen beantwoorden, moet eventueel wel 
om herhaling vragen als het spreektempo hoog lag.  

Opdracht De student neemt actief deel aan de presentatie en kan zijn 

onderwerp duidelijk verwoorden. Hij beantwoordt adequaat 

eventuele vragen over zijn onderwerp. 

Naam student  

Klas  

Naam beoordelaar  

Datum  

Uitwerking van stap 1: Preconditie 1 

Preconditie Verstaanbaarheid Ja  >  ga verder naar stap 2 

Nee  >  product niet verder beoordelen 

Uitwerking van stap 2: Preconditie 2 

Preconditie Adequaatheid Ja  >  ga verder naar stap 3 

Nee  >  product niet verder beoordelen 

Uitwerking van stap 3: Kenmerken van de taakuitvoering 0 1 2 

1 Onderwerp / opdrachtspecifieke inhoudskenmerken 

De onderwerpen zijn alledaags en vertrouwd. 

0 = De student neemt nauwelijks deel aan de presentatie. 

1 = De student neemt voldoende deel aan de presentatie. 

2 = De student neemt actief deel aan de presentatie, heeft eigen inbreng en kan zijn 

boodschap duidelijk onder woorden brengen. 
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2 Woordenschat  en woordgebruik 

De woordenschat is toereikend om eventueel met behulp van omschrijvingen vertrouwde 

onderwerpen, zoals familie, hobby’s, werk, reizen en actuele gebeurtenissen te beschrijven.  

   

3 Grammaticale correctheid 
Redelijk accuraat gebruik van frequente ‘routines’ en patronen die horen bij over het 
algemeen voorspelbare situaties. 

   

4 Vloeiendheid 

De spreker is goed te volgen zij het dat pauzes voor grammaticale en lexicale planning en 

herstel van fouten, vooral in langere stukken vrij geproduceerde tekst, veel voorkomen. 

   

5 Coherentie (productief) 

Series kortere, eenvoudige afzonderlijke elementen zijn verbonden tot een samenhangende 

lineaire reeks punten. 

   

6 Uitspraak productief) 

De uitspraak is duidelijk verstaanbaar , zelfs met een accent en af en toe een verkeerd 

uitgesproken woord. 

   

Subtotalen kolommen 0 – 1 – 2    

Totaalscore opdracht  

Cijfer  

 

Cijfer bepalen  

De student kan maximaal 12 punten voor deze opdracht behalen. 

Dat leidt tot de volgende omrekentabel:  
 

Aantal 

punten  

Cijfer  

12 10,0 

11 9,3 

10 8,7 

9 8,0 

8 7,3 

7 6,7 

6 6,0 

5 5,0 

4 4,0 

3 3,0 

2 2,0 

1 1,0 

0 0,0 

 

We werken in de omrekentabel met decimalen omdat een uitspraak over het niveau van deze taalvaardigheid 

nooit zal zijn gebaseerd op één opdracht. De cijfers van de verschillende taken moeten worden gemiddeld. Een 

cijfer zonder decimalen zou de student te veel afrondingswinst opleveren. 

 


