Spreken A2
'Can do'-descriptoren en voorbeelden
Subvaardigheden
1. Monoloog
2. Openbare mededelingen
3. Een publiek toespreken

DL = dagelijks leven
PU = publieke instanties
OPL = opleiding
WE = werk

1. Monoloog
SPA2-1a. Kan in een serie korte zinnen informatie geven over zichzelf en anderen.
Bijvoorbeeld:
- aan een gastgezin iets vertellen over je eigen gezin of familie (DL)
- via video je uitwisselingspartner je huis laten zien en erover vertellen (OPL, DL)
- iets vertellen over de vakken die je op school hebt (OPL)
- iets vertellen over je vrijetijdsbesteding, sport of huisdier (DL)
- aan een vakantiekennis iets vertellen over het werk dat je doet (DL)
SPA2-1b. Kan in eenvoudige bewoordingen mensen, plaatsen en bezittingen
beschrijven.
Bijvoorbeeld:
- een medeleerling (OPL)
- iemands uiterlijk(DL)
- je eigen kamer (DL)
- iemand die je zoekt, zoals een kind, een vriend, een collega (DL)
- de eigen woonplaats of de streek waar je woont (DL)
- de weg van huis naar werkplek of school (OPL)
- een plek waar je met iemand afspreekt (XX)
- verloren of gestolen voorwerpen, bij aangifte aan de politie (PU)
- huisdieren, sieraden, cadeaus (DL)
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SPA2-1c. Kan uitleggen wat hij of zij leuk of niet leuk vindt aan iets. (A2+)
Bijvoorbeeld:
- waarom je een bepaald souvenir wel of niet zou willen kopen (DL)
- waarom je een bepaalde film, muzieksoort of schoolvak wel of niet leuk vindt (DL, OPL)
- aan je buitenlandse stagebegeleider, waarom je bepaalde werkzaamheden wel of niet leuk
vindt om te doen (WE, OPL)
SPA2-1d. Kan in eenvoudige beschrijvende taal vergelijkingen maken tussen en korte
uitspraken doen over dingen en bezittingen. (A2+)
Bijvoorbeeld:
- mobiele telefoons vergelijken en aangeven wat de plus- en minpunten zijn (DL)
- auto's en scooters vergelijken en voorkeur aangeven (DL)
- kleding vergelijken en voorkeur uitspreken (DL)
SPA2-1e. Kan korte, eenvoudige beschrijvingen geven van gebeurtenissen en
activiteiten. (A2+)
Bijvoorbeeld:
- iets vertellen over je favoriete vrijetijdsbesteding (DL)
- beschrijven hoe een familiefeest was (bruiloft, verjaardag, etc.) (DL)
- vertellen hoe je reis is verlopen (DL)
- vertellen over iets wat je recent hebt meegemaakt zoals een uitstapje, een concert, een
verhuizing, een film (DL)
SPA2-1f. Kan plannen en afspraken, gewoonten en routinehandelingen, activiteiten uit
het verleden en persoonlijke ervaringen beschrijven. (A2+)
Bijvoorbeeld:
- afspraken met je gastgezin over de tijd waarop je thuiskomt na een avond stappen (DL)
- hoe je ochtendritueel verloopt (DL)
- de belangrijkste activiteit die je gedaan hebt op het werk (DL, WE)
- een sport die je in het verleden beoefend hebt (DL)
- het schoolkamp van de basisschool (DL)
- hoe een dag op de basisschool er altijd uitzag (DL, OPL)
- je toekomstplannen aan de stagebegeleider (OPL)
SPA2-1g. Kan een verhaal vertellen of iets beschrijven. (A2+)
Bijvoorbeeld:
- hoe je een eenvoudig gerecht klaarmaakt (DL, PU)
- de aard van een klacht bij een dokter (PU)
- welke werkzaamheden gedaan moeten worden (WE)
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- hoe een huiswerkopdracht uitgevoerd moet worden (OPL)
- hoe een film of boek verloopt (OPL)
- hoe de kopieermachine of de computer werkt (OPL, WE)
SPA2-1h. Kan alledaagse aspecten beschrijven van zijn of haar omgeving.(A2+)
Bijvoorbeeld:
- de gewoonten van een leraar in de les (DL)
- waar je leuk kan uitgaan in je stad/dorp (DL)
- de buurt waarin je woont (DL)
- wat je in de pauzes op school kunt doen (OPL)
- de werkzaamheden van het eigen bedrijf of de eigen afdeling aan bezoekers (WE)
2. Openbare mededelingen
SPA2-2a. Kan zeer korte ingestudeerde mededelingen doen met een voorspelbare, uit
het hoofd geleerde inhoud, die verstaanbaar zijn voor aandachtige luisteraars.
Bijvoorbeeld:
- tijdens een uitwisseling een groepsindeling bekend maken en zeggen hoe laat en waar de
volgende activiteit begint (OPL)
- bij een bezoek van een partnerschool de belangrijkste schoolregels meedelen (OPL)
- bij een bezoek van buitenlandse gasten aan bedrijf de belangrijkste veiligheidsvoorschriften
meedelen (WE)
3. Een publiek toespreken
SPA2-3a. Kan een korte, ingestudeerde, eenvoudige presentatie geven over een
vertrouwd onderwerp en kan duidelijke vragen naar aanleiding van de presentatie
beantwoorden als hij of zij om herhaling kan vragen en als enige hulp bij het
formuleren van het antwoord mogelijk is.
Bijvoorbeeld:
- over een vertrouwd onderwerp zoals vrijetijdsbesteding, (huis)dieren, een feest, een beroep,
een land (OPL)
- met visuele ondersteuning (kaarten, PowerPoint, Prezi) over toeristische attracties in de
eigen stad of streek (OPL, WE)
SPA2-3b. Kan een korte, ingestudeerde presentatie geven over een onderwerp dat
betrekking heeft op zijn of haar dagelijks leven, kan daarbij kort redenen en
verklaringen geven voor meningen, plannen en handelingen en kan een beperkt aantal
duidelijke vragen naar aanleiding van de presentatie beantwoorden. (A2+)
Bijvoorbeeld:
- over het uitzoeken, aanschaffen en verzorgen (ook tijdens vakanties) van een huisdier (DL)
- over het uitzoeken, aanschaffen en onderhouden van een scooter, mobiel, spelcomputer, ipad, etc. (DL, OPL)
- over het beoefenen van een vrijetijdsbesteding, de keuze daarvoor en wat het inhoudt (OPL)
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