
Útwikselvlog

Kategory Karren
Titel Útwikselvlog - Uitwisselingsvlog - Exchange vlog 

Doelstelling Mei dizze aktiviteit wurde learlingen harren bewust fan harren eigen (taalkundige) 
omjouwing en kinne sy dizze útwikselje mei oare (bûtenlânske) skoallen.

Doelgroep Ûnderbou

Fak Taalfak: Ingelsk, Dútsk, Fransk 
Projekten: Underdiel fan útwikselingsprojext

Doer 45 - 60 min

Link mei curriculum Kennis oer meartaligens algemien 
Ferbûn oan tema: útwikseling

Talen Frysk, Nêderlansk, Ingelsk, Fransk, Dútsk

Link mei FREPA
Bewustwurding fan eigen talen en de talen yn de omjouwing 
Kennis oer talen yn Fryslân, Europa en de wrâld 
Kennis oer taalferskillen (wurdskat en sinsbou)

Feardichheden Harkje, sprekke
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêzen/language awareness, taalferlyk, lústertaal

Beskriuwing 
aktiviteit

Stap 1 (5 minuten):
De dosint leit de bedoeling fan de les út. De learlingen sille in vlog meitsje oer harren 
(talige) leefomjouwing. De vlogs syn bedoeld om te stjoeren nei de learlingen fan in 
skoalle wêrmei in útwikseling plakfunt. De learlingen fan de skoalle stjoere dan harren 
eigen vlog werom. Dit kin de oanlieding binne foar mear korrespondinsje mei de skoalle.
As der gjin útwikseling plakfynt, kinne de vlogs ek oan inoar presintearre wurde. 

Stap 2 (10 minuten):
De dosint leit de opdracht út in mear detail. De learlingen meitsje in Ingelske vlog (der 
kin ek keazen wurde foar in oare taal). 
Foar de easken oan de vlog, sjoch it Wurkblêd “Útwikselvlog”.
Der binne 3 nivo’s om de opdracht út te fieren (sjoch Wurkblêd “Útwikselvlog”). Hjirmei 
kin differinsjearre wurde yn de klasse.  

Stap 3 (30 - 45 minuten):
De learlingen begjinne mei it skriuwen fan in skript foar harren vlog, sadat sy alfést witte 
wat sy sizze moatte. Sy meie hjirby in wurdboek brûke.



Kategory Karren

Beskriuwing 
aktiviteit

Stap 4 (húswurk):
De learlingen filmje thús/yn de buert harren vlog, omdat sy harren leefomjouweing sjen 
litte moatte. 

Stap 5 (nije les):
De vlogs wurde dield mei de útwikselingsskoalle en de ûntfange vlogs wurde besjoen, óf 
de vlogs wurde mei inoar besprutsen.

Materialen

• Wurkblêd “Útwiskelvlog”
• Mobiele telefoan of kamera
• Kommunikaasjeplatfoarm/metoade mei oare skoallen foar útwikseling
• Pinne en papier

Útwikselvlog



Wurkblêd - Útwikselvlog

•  De learlingen gean in vlog meitjse en litte dêryn harren omjouwing sjen (doarp, stêd, lânskip, ensh.) De 
learlingen fertelje yn it Ingelks, op harren eigen nivo* in oantal feiten/bysûnderheden fan harren eigen 
omjouwing.  

•  De learlingen meitsje in vlog fan minimaal drie minuten.
•  De learlingen leitsje fiif wurden út harren memetaal út yn it Ingelsk (wat is de betsjutting) 
•  De vlog wurdt ôfsletten mei in persoanlike fraach foar de kiker 

*De spesifikaasjes per nivo wurden hjirûnder taljochte

Differensjaasjenivo’s:
A1 en A2: 
•  koarte sinnen
•  De learling stelt himsels foar: namme, broers en suster, wenplak, provinsje, lân
•  De learling fertelt hokker taal hy/sy sels praat
•  De learling fertelt yn minimaal 10 sinnen wat oer syn wenplak. Bygelyks hoefolle minsken dêr wenne, hoe hy/

sy it der fynt, it moasite plakje, ensfh. De lokaasjes moatte yn de vlog sichtber wêze. 
•  De learling leit fiif wurden út syn memmetaal út yn it Ingelsk. De learling mei dizze wurden sels kieze. 
•  De learling stelt in persoanlike fraach yn it Ingels oan de ûntfanger fan de vlog 
•  De vlog slút ôf mei in sin út de memmetaal, bygelyks Oant sjen, Tot ziens, esnfh. Dat mei uteraard ek wat 

oars wêze.
•  De vlog duorret minimaal 3 minuten.

B1 en B2
•  De learling makket gebrûk fan kompleksere sinnen
•  De learling stelt himsels foar en fertelt dêryn syn namme, thússituaasje, wenplak, hobby’s en ynteresses 
•  De learling fertelt hokker taal hy/sy sels praat en mei wa hy dizze taal praat
•  De learling leit fiif wurden út syn memmetaal út yn it Ingelsk. De learling mei dizze wurden sels kieze. Dit 

meie wurden wêze dy’t dageliks brûkt wurde mar ek kompleksere wurden. 
•  De learling fertelt in minmaal 15 sinnen wat oer syn wenplak. Bygelyks oer nijsgjirrichheden, bysûndere 

ferhalen, sportferienigingen, ensfh. De lokaasjes moatte yn de vlog sichtber wêze. 
•  De learling stelt in persoanlike fraach yn it Ingels oan de ûntfanger fan de vlog 
•  De vlog slút ôf mei in sin út de memmetaal, bygelyks Oant sjen, Tot ziens, esnfh. Dat mei uteraard ek wat 

oars wêze.
•  De vlog duorret minimaal 3 minuten.

C1 en C2
•  De learling makket gebrûk fan kompleksere sinnen
•  De learling jout as it wiere in monolooch 
•  De learling stelt himsels foar en fertelt dêryn syn namme, thússituaasje, wenplak, hobby’s en ynteresses 
•  De learling fertelt hokker taal hy/sy sels praat en mei wa hy dizze taal praat
•  De learling leit fiif wurden út syn memmetaal út yn it Ingelsk. De learling mei dizze wurden sels kieze. Dit 

binne kompleksere wurden. 
•  De learling fertelt in minmaal 25 sinnen wat oer syn wenplak. Bygelyks oer nijsgjirrichheden, bysûndere 

ferhalen, sportferienigingen, bysûndere dialekten, ensfh. De lokaasjes moatte yn de vlog sichtber wêze. 
•  De learling stelt in persoanlike fraach yn it Ingels oan de ûntfanger fan de vlog 
•  De vlog slút ôf mei in sin út de memmetaal, bygelyks Oant sjen, Tot ziens, esnfh. Dat mei uteraard ek wat 

oars wêze.
•  De vlog duorret minimaal 3 minuten.


