
Kijk- en luisterdossier Duits.                                    10 mavo 2016 - 2017 

 

Inleverdatum: in de laatste Duitse les voor de week van 23 tot en met 27 januari 

In die week wordt de Cito Kijk-luistertoets in de les afgenomen. 

 

Het is de bedoeling, dat je iets meer dan 6 uur Duitse televisie en film kijkt. 

Je kijkt naar de volgende uitzendingen: 

 

 3 x een journaal (bij elkaar een uur). Tagesschau, Heute-Journal 

 2 niet-ondertitelde films. Kijk maar eens, wat er op zondag- of op zaterdagmiddag te 

zien is. Ook op doordeweekse avonden om 20.15 uur zijn er televisiefilms, die goed te 

volgen zijn. Vooral in de kerstvakantie kun je veel films ook overdag door de week 

vinden. 

 2 documentaires ( bij elkaar anderhalf uur). Bijvoorbeeld op maandagavond de serie 

‘Erlebnis Erde’. 

 1 ‘Krimi’ (Kriminalgeschichte = misdaadverhaal). Bijvoorbeeld: Tatort, Soko Leipzig. 

 

Zenders zijn onder andere Arte, ARD of das Erste, WDR, ZDF, NDR, RTL. 

 

1  Je schrijft precies op:  

 wanneer je gekeken hebt op welke dag,  

 welke zender,  

 naam van het programma,  

 tijdstip van aanvang en einde. 

 

2  En je schrijft op ten hoogste een half A-4 (dus liever minder)  over de inhoud van het 

programma + wat je er van vond. 

 

3  Ook moet je schrijven of je het heel goed, wel redelijk, een beetje, of helemaal niet begreep 

en waardoor dat kwam. 

 

4.  Je maakt een inhoudsopgave, waarin je de titel van wat je zag, vermeldt + hoeveel minuten 

de film of de uitzending duurde. Je telt alles bij elkaar op en rekent de minuten om naar uren 

en wat rest minuten. 

 

5.  Op het voorblad staan je naam, je klas, de datum en natuurlijk ‘Kijk’- luisterdossier’.  

 

6.  Kon je het om een wat voor reden dan ook niet bij mij in de les voor de inleverdatum 

inleveren, dan lever je het dossier voorzien van mijn naam bij het secretariaat in. Dan komt 

het altijd bij mij terecht en ontstaan er later geen misverstanden. 

 

7.  Het geheel moet getypt (Times Roman 12) op papier in een snelhechter worden ingeleverd. 

 

Hebben jullie geen Duitse zenders thuis, dan kun je via uitzending gemist of via You Tube 

toch veel vinden. Eventueel is een film te huren of te koop. Via amazon.de kun je heel 

makkelijk Duitse films bestellen. 

 

Viel Spaβ und Vergnügen wünsche ich euch! 

 

 


