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middelen zoals Google Meet ofWhatsApp bij leerlingen
de spreekangst kan verlagen (Gonzalez-Lloret & Ortega,
2014). Leerlingen voelen zich in een digitale omgeving
vaak meer ontspannen om de doeltaal te produceren
omdat ze in een kleine groep kunnen oefenen zonder
meekijken van de hele klas of de docent.

Als docent moderne vreemde talen wil je
graag dat leerlingen de taal zelfstandig
leren gebruiken, zodat zij in het echte
leven met andere sprekers van die taal
kunnen communiceren

leerlingen leren elkaar in een online interview via ge
schreven chat (beter) kennen door te informeren naar
elkaars hobby's, interesses en dromen en bedenken op
basis van de verzamelde informatie wat voor cadeau ze
elkaar willen geven. Op het internet zoeken ze vervol
gens een afbeelding van dat cadeau. Leerlingen sluiten
de taak af door de afbeelding te posten en op elkaars
keuze voor een cadeau te reageren.
Een voorbeeld van een taaltaak voor de bovenbouw is
de taak 'Film the story', waarbij leerlingen in tweetallen
in het Engels een alternatief script bedenken voor de ver
filming van een sprookje en binnen een beperkt budget
keuzes moeten maken ten aanzien van de setting, de
acteurs en het plot. In deze taak oefenen leerlingen met
discussievaardigheden en het onderbouwen van hun
mening. Doordat deze doelen ook in de leergangen aan
bod komen, kunnen de online taken als zinvolle aanvul
ling op de opdrachten in het werkboek worden gebruikt.
Het is belangrijk dat leerlingen niet onvoorbereid
aan een taak beginnen. Voordat ze de taak online uit
voeren, geeft de docent ze in een pre-task (Ellis, 2003) de
talige bagage mee die ze nodig hebben om de taak uit te
voeren. Leerlingen zijn in deze fase voornamelijk bezig

Als docent moderne vreemde talen wil je graag dat
leerlingen de taal zelfstandig leren gebruiken, zodat zij
in het echte leven met andere sprekers van die taal kun
nen communiceren. Met behulp van digitale taaltaken
bereiden we leerlingen voor op deze levensechte com
municatieve situaties. Daarnaast is het gebruiken van de
doeltaal van groot belang voor de taalontwikkeling zelf.
Om die reden worden taken ingezet waarin leerlingen
worden uitgedaagd om de doeltaal zo veel mogelijk te
gebruiken. Er zijn twee typen taaltaken die bijzonder
effectief zijn ten aanzien van het uitlokken van het doel
taalgebruik: de taak die uitgaat van een informatiekloof
(leerlingen hebben informatie van elkaar nodig om een
communicatief doel te bereiken) en de taak waarbij
leerlingen samen tot een besluit of oplossing moeten
komen. Naar aanleiding van deze principes hebben
docenten uit de PLG taken ontworpen zoals: plan samen
een uitje, geef een modeadvies, bedenk een filmscript
voor een sprookje en organiseer een schoolfeest.

Hoe zet je de taak in de les in?
Een mooie online taak om mee te beginnen is de taak
'Geef een cadeau' (Clanfield & Hadfield, 2017). Deze
en andere taakvoorbeelden zijn te vinden op de website
<taalwijs.nu/doeltaal-digitaal>. Het taakidee is simpel:

Website Doeltaal Digitaal

14 Levende Talen Magazine

2021!2

