
Gesprekken voeren

Lezen

Spreken

Schrijven

Luisteren
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Ik wissel informatie uit

Ik werk doelgericht samen

Ik regel iets

Ik lees om me 
ergens op te oriënteren

Ik lees correspondentie

Ik lees om informatie op te doen

Ik lees instructies

Ik schrijf een notitie

Ik vul een formulier in

Ik schrijf een verslag/voorstel

Ik correspondeer

Ik schrijf vrij

praat over alledaagse dingen / stel en beantwoord vragen / 
geef de tijd / zeg wat ik wel of niet leuk of lekker vind / 
vraag om duidelijkheid

Verbind vaardigheden

vraag om iets / geef iets / bedank voor iets
geef aantallen, kosten

x

korte standaard mededelingen / iets opzoeken/
iets kiezen uit lijst / eenvoudige informatie op poster, 
mededelingenbord, brochure.

eenvoudige, korte notities

vul persoonlijke gegevens in

eenvoudige (digitale) kaarten 
met een wens of groet

een paar korte, eenvoudige zinnen 
over mijzelf of over andere mensen

X

stel mezelf voor / groet iemand / 
neem afscheid / vraag hoe het met iemand gaat /
reageer op hun verhaal

begrijp zeer eenvoudige korte, 
goed gestructureerde instructies

begrijp korte, eenvoudige mededelingen
(social media, mail, kaarten)  

Ik luister naar iemand die 
Engels tegen mij praat

Ik luister naar een gesprekje 
tussen mensen die Engels praten

Ik luister als lid van een publiek

Ik luister naar mededelingen 
en instructies

begrijp wat rechtstreeks tot mij wordt
gezegd in een eenvoudig alledaags gesprek

begrijp een gesprek waarin mensen
zich aan elkaar voorstellen

X

begrijp vragen en opdrachten/
volg aanwijzigingen / versta korte, duidelijke

gesproken teksten, getallen en bekende woorden/
begrijp waarschuwingen / stel het onderwerp vast

van kijk- en luisterfragmenten

A1 Leerdoelenkaart

Ik vertel ietsIk spreek een 
groepje mensen toe

geef informatie over mezelf / 
beschrijf iets of iemand

lees een zeer korte ingestudeerde
mededeling voor aan een groep

Ik voer een gesprekje
stel mezelf voor / groet iemand / 
neem afscheid / vraag hoe het met iemand gaat /
reageer op hun verhaal


