
Mondeling Mavo 10     2017 

 

 

 

Het mondeling duurt 15 minuten. 

 

 De eerste paar minuten moet je een tekst, die je niet kent voorlezen. Daarbij wordt 

heel goed op de uitspraak gelet. 

 

 Vervolgens moet je twee dialogen met de leerkracht kunnen spreken. Je moet de 

zinnen vlot kunnen zeggen en dus goed hebben voorbereid, uit je hoofd geleerd 

hebben. 

 

 Vrij spreken: Je vertelt vijf minuten lang over een onderwerp, dat jou interesseert. 

Naar aanleiding van wat je vertelt, worden jou vragen gesteld. 

 

 

De eerste twee onderdelen zijn het makkelijkst. Je kunt alles tot in de puntjes voorbereiden. 

Elke dialoog kan (bijna) foutloos zijn.  

 

 

Beoordeling 

De resultaten van het mondeling liggen meestal rond de 6. De één is slecht in uit het hoofd 

leren, maar durft wel vrij te spreken. De ander leert de dialogen perfect uit het hoofd, maar 

heeft veel moeite met vrij spreken. Als de uitspraak goed in orde is, dan kun je toch nog een 

voldoende halen, ook als één van de andere onderdelen niet goed loopt. 

Van  het mondeling wordt een geluidsopname gemaakt en/of er zit iemand bij. 

 

Voorbereiding 

1. Hardop lezen en je laten corrigeren. 

2. De vijf dialogen samen met een ander veel oefenen.  

3. Je maakt een lijstje met steekwoorden in de volgorde, waarin je gaat vertellen. Neem 

een voorwerp, of een foto van het onderwerp waar je over vertelt, mee. 

 

Datum: 

Je bent in een van de twee onderstaande weken aan de beurt. De andere vaklessen gaan 

gewoon door. Het zijn dus geen toetsweken. 

 

Week 1: van 6 t/m 10 maart 

Week 2: van 13 t/m 19 maart 

 

Let op: In week 2 valt ook het boekenproefwerk. Dat is dus  

woensdag 15 maart het derde uur. Dat betekent, dat je voor een andere vreemde taal 

woensdag het derde uur geen MO kunt doen.  

 

 

 

   


