
 Spreken A2: voorbeeldopgaven 
 
Voorbeeld 1 
 
 
 Monoloog 
 

Kan in een serie korte zinnen informatie geven over zichzelf en anderen. 
Kan uitleggen wat hij of zij leuk of niet leuk vindt aan iets. (A2+) 

Kan korte, eenvoudige beschrijvingen geven van gebeurtenissen 
en activiteiten. (A2+) 
 
 
  

Bron: Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Lin, S.,Liu-Chau, X.H., Smulders, 
C.&Vuong, N. (2013). Vaardigheidstoetsen Chinees A2. Enschede: SLO. 
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Zichzelf voorstellen (monoloog) 
 

 
 
 
Na zes jaar Chinees te hebben gevolgd ga je nu vijf maanden naar Beijing om een cursus 
Chinese taal en cultuur aan de Beijing华文学院 (Beijing Chinese Language and Culture 
College) te volgen. 
 
In de eerste les stel je jezelf voor aan de klasgenoten. 
 
Opdracht: Bereid een korte presentatie van jezelf voor van ongeveer 1,5 minuut. 
 
Vertel in ieder geval: 
 

1. Hoe je heet. 
2. Waar je vandaan komt. 
3. Hoeveel jaar je Chinees geleerd hebt. 
4. Wat je favoriete vakken zijn. 
5. Hoe lang je in Beijing blijft. 
6. Wat je op deze school wilt leren. 
7. Vertel ook iets over een leuke ervaring die je met het schoolvak Chinees 

hebt gehad (een uitwisseling, een excursie, een leuk project enz.). 
  

Bron: Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Lin, S.,Liu-Chau, X.H., Smulders, 
C.&Vuong, N. (2013). Vaardigheidstoetsen Chinees A2. Enschede: SLO. 
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Voorbeeld 2 

  Openbare mededelingen 
 
Kan zeer korte ingestudeerde mededelingen doen met een voorspelbare, uit het hoofd 
geleerde inhoud, die verstaanbaar zijn voor aandachtige luisteraars. 
 
  

Bron: Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Lin, S.,Liu-Chau, X.H., Smulders, 
C.&Vuong, N. (2013). Vaardigheidstoetsen Chinees A2. Enschede: SLO. 
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Aankondiging van een afscheidsfeest 
 
Tijdens de één na laatste week van je studieverblijf in China kondig je je afscheidsfeest 
aan. Je wilt de hele klas en de docenten uitnodigen. Je vertelt hun waarom, waar en 
wanneer je het feest gaat geven. 
 

1. Begroet iedereen. 
2. Vertel de reden voor de uitnodiging. 
3. Datum: volgende week zaterdag 1 juni om 21.00 uur. 
4. Plaats: Theehuis Qinghe Chaguan. 
5. Nodig iedereen van harte uit om zaterdag aanwezig te zijn. 

 
 
 

NB: Jij bent alleen aan de beurt. 
 

 
 

Bron: Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Lin, S.,Liu-Chau, X.H., Smulders, 
C.&Vuong, N. (2013). Vaardigheidstoetsen Chinees A2. Enschede: SLO. 
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