
 

 

 

 

WAT WORDT ER VERWACHT? 

 Vragen kunnen beantwoorden over jezelf. 

 Vragen in verband met het dagelijkse leven. 

 Basis woordenschat om jezelf te kunnen voorstellen, iemand te kunnen beschrijven, familie, 

vrijetijdsbesteding, school,  informatie te vragen en kunnen geven (bv. over jezelf, over vrienden, over 

dagelijkse dingen). 

 Correct gebruik van de tegenwoordige tijd / present simple tense. 

 

ER ZIJN 4 DELEN IN DEZE PROEF 

Listening / Luistervaardigheid 

Er worden 4 luisterfragmenten afgespeeld waarover je schriftelijk vragen dient te beantwoorden. 

Het betreft dialogen uit het dagelijks leven: dialoog op een school, tussen familieleden, in een station, op 

straat ... 

Reading / Leesvaardigheid 

Je krijgt 2 teksten te lezen. 

De teksten betreffen de identiteit van iemand, en informatie over een taal leren in het buitenland. 

Je dient over deze te lezen teksten vragen te beantwoorden. 

Writing / Schrijfvaardigheid 

Bestaat uit: een fiche invullen met je persoonlijke gegevens, korte zinnen schrijven over jezelf (profiel 

aanmaken) en reageren op een uitnodiging. 

Speaking / Spreken - mondelinge interactie 

Bestaat uit 3 deeltjes:  

 je moet iets vertellen  over een foto  

 je moet iets zeggen over een vriend / vriendin  

 je moet iets kunnen zeggen over één specifiek onderwerp 
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WAT WORDT ER VERWACHT? 

 Vragen kunnen beantwoorden over jezelf. 

 Vragen in verband met het dagelijkse leven.  

 Basis woordenschat ivm het weer, het werk, de weg vragen, telefoneren, muziek, winkelen, 

vrijetijdsbesteding kunnen gebruiken. 

 Correct gebruik van de tegenwoordige tijd / present simple tense, vorming meervoud substantieven, 

auxiliary can, present continuous. 

 

ER ZIJN 4 DELEN IN DEZE PROEF 

Listening / Luistervaardigheid 

Er worden 4 luisterfragmenten afgespeeld waarover je schriftelijk vragen dient te beantwoorden. 

Het betreft dialogen uit het dagelijks leven: telefoneren, de weg vragen, over je job praten, het weer. 

Reading / Leesvaardigheid 

De teksten betreffen een dienstregeling treinen en een restaurantmenu.  

Je dient over deze te lezen teksten vragen te beantwoorden. 

Writing / Schrijfvaardigheid 

Bestaat uit: schrijven over je favoriete dag van de week, je favoriete plaats om uit eten te gaan en het 

beantwoorden van een mail ivm vakantie. 

Speaking / Spreken - mondelinge interactie 

Bestaat uit 3 deeltjes:  

 over voorkeuren inzake winkelen kunnen praten 

 de hulpdiensten kunnen oproepen  

 over voorkeuren inzake muziek kunnen spreken 
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WAT WORDT ER VERWACHT? 

 Vragen kunnen beantwoorden over jezelf. 

 Vragen in verband met het dagelijkse leven.  

 Basis woordenschat over uiteenlopende vrij algemene onderwerpen zoals werksituaties, de 

huizenmarkt, concerten, openbaar vervoer,…  

 Correct gebruik van present simple tense, vorming meervoud substantieven, auxiliary can, present 

continuous, past simple tense, comparative structure. 

 

ER ZIJN 4 DELEN IN DEZE PROEF 

Listening / Luistervaardigheid 

Er worden 3 luisterfragmenten afgespeeld waarover je schriftelijk vragen dient te beantwoorden. 

Het betreft dialogen over werksituaties en algemene informatie met focus op cijfermateriaal 

Reading / Leesvaardigheid 

Je krijgt 3 teksten te lezen. 

De teksten betreffen het kopen of huren van een woning, openbare aankondigingen ivm transport en tickets 

online bestellen. 

Je dient over deze te lezen teksten vragen te beantwoorden. 

Writing / Schrijfvaardigheid 

Bestaat uit: je eigen land beschrijven en een vergelijking maken tussen leven in de stad of op het platteland. 

Speaking / Spreken - mondelinge interactie 

Bestaat uit 3 deeltjes:  

 je moet iets vertellen  over ‘verleden tijd’, oefening op gebruik past tense  

 je moet dingen kunnen vergelijken , oefenen op comparison 

 je moet een foto kunnen beschrijven en er vragen over kunnen beantwoorden 
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WAT WORDT ER VERWACHT? 

 Vragen kunnen beantwoorden over jezelf, je familie, je vrienden en de actualiteit. 

 Vragen in verband met het dagelijkse leven. 

 Gesprek kunnen voeren ivm jezelf en anderen, informatie vragen en kunnen geven, je mening geven 

en argumenteren. 

 Iets vertellen: kunnen zeggen wat je vroeger gedaan hebt (werk, studies … ), vertellen wat je zou 

willen doen in de toekomst (een bezoek aan een stad, …). 

 Kunnen vertellen wat je gewoontes zijn. 

 Correct gebruik van de volgende tijden: present simple, present continuous, past simple, be going to 

voor toekomst en basis present perfect. 

 

ER ZIJN 4 DELEN IN DEZE PROEF 

Listening / Luistervaardigheid 

Er worden 4 luisterfragmenten afgespeeld waarover je schriftelijk vragen dient te beantwoorden. 

Het betreft dialogen en informatieve teksten uit het dagelijks leven:  je familie, relaties, het werk, de actualiteit, 

voeding, internetgebruik, vakanties en reizen, ... 

Reading / Leesvaardigheid 

Je krijgt een aantal teksten te lezen. 

Het kan een filmrecensie zijn, een boekbespreking, een reisverslag, een interview met een bekend persoon, 

een blog, een aankondiging van een evenment, ... 

Je dient over deze te lezen teksten vragen te beantwoorden. 

Writing / Schrijfvaardigheid 

Bestaat uit: 2 korte teksten schrijven 

Schrijf een korte tekst ( onderwerp kan zijn: iets over jezelf, een herinnering, iets aan iemand vertellen, je 

mening geven over een actueel onderwerp  … ). 

Speaking / Spreken - mondelinge interactie 

Bestaat uit 3 deeltjes:  

 je mening en advies kunnen geven over een onderwerp 

 je kan  over een voorbije ervaring vertellen 

 je kan je voorkeur voor iets uitdrukken 
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