
       
 
    
 

 
PANNENKOEKEN BESTELLEN 

 
 

Categorie Keuzes 

Titel Pannenkoeken bestellen, Pfannekuchen bestellen 
Doelstelling In deze opdracht bespreken leerlingen een Duitse menukaart en 

beantwoorden zij hier praktische vragen over. 
Groep(en) Middenbouw en bovenbouw 
Vak Taal(en) algemeen 

Duits, Engels, Drents of Nederlands (Taal) 
Duur 30 minuten 
Link met 
curriculum 

Talen (Duits, Drents) 

Talen Duits, Nederlands, Engels, Drents 
Link met 
FREPA 

Bewustwording van de talen in de omgeving  
Kennis over talen in Europa en de wereld 
Kennis over taalverschillen (woordenschat) 

Vaardigheden Luisteren, lezen, spreken 
Theoretische 
onderbouwing 

Taalbewustzijn/language awareness, taalvergelijking 

Beschrijving 
activiteit 

Stap 1 – klassikaal: groepen maken 
Verdeel de klas in groepen van 4 leerlingen. Elk groepje krigt 
één menukaart (zie werkblad 1). De leerlingen bekijken de 
menukaart en zoeken naar woorden die ze kennen en woorden 
die ze niet kennen. 
 
Stap 2 – in groepen: pannenkoeken kopen 
De leerkracht kan ervoor kiezen een aantal vragen (zie volgende 
pagina) op te schrijven of de vragen op het bord te schrijven. 
Dan gaan de kinderen in groepjes bezig om de vragen te 
beantwoorden. 
 
Stap 3 – klassikaal: nabespreking 
De overeenkomsten en verschillen tussen het Duits en het 
Nederlands worden klassikaal besproken: 

• wat is hetzelfde? 

• wat lijkt veel op elkaar, qua schrift of klank? 

• wat is lastig in vergelijking met het Nederlands? 

• enz.  
Materialen  • Werkblad 1 (een Duitse menukaart) 



Tips Je kan ervoor kiezen deze opdracht mondeling te doen en de 
kinderen in een hele zin te laten antwoorden. 

 

Ideeën voor vragen: 

Tim, Tom und Tina haben 25€. Tina ist Vegetarierin. Welche drei Pfannekuchen könnten sie 

für 25€ kaufen? Schreibe mindestens drei Variationen auf. 

Tim, Tom en Tina hebben samen €25. Tina is vegetariër. Welke drie pannenkoeken 

zouden ze voor €25 kunnen kopen? Schrijf minimaal drie variaties op. 

 

Tina bestellt einen Apfelsaft und einen Pfannekuchen mit Ananas, Eis und Sahne. Wie viel 

Geld muss Tina bezahlen? 

Tina bestelt een appelsap en een pannenkoek met ananas, ijs en slagroom. Hoeveel 

geld moet Tina betalen? 

 

Was würdest du essen wollen und wie teuer wäre das? 

Wat zou jij willen eten en hoe duur zou dat zijn? 

 

Welcher Pfannekuchen ist der teuerste Pfannekuchen? Was der günstigste? 

 Welk pannenkoeken is het duurst? Welk het goedkoopst? 

 



   
 

   
 

Werkblad 1 – PANNENKOEKEN KOPEN 


