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Presentatie België & gidsen in Antwerpen

Na de eerste opdracht (Present yourself), komt de uitwisseling weer wat dichterbij en dus 
wordt het tijd om er terug in te vliegen. Daar beginnen we vandaag mee! 

Wanneer de Letse studenten in Antwerpen aankomen, is het jullie beurt om hen in 
Antwerpen de weg te wijzen. Het is dus de bedoeling dat jullie hen gidsen in Antwerpen en  
hen op die manier leuke, interessante, mooie, grappige en misschien minder bekende 
plaatsen laten ontdekken. Natuurlijk doen jullie dit nu ook weer op een originele, 
interactieve en creatieve manier. (Een simpele stadswandeling waarbij je enkel de 
gebouwen ziet, is dus niet voldoende.) Maak er iets interactief van en gebruik jullie 
fantasie!

We hebben Antwerpen in 5 wijken/districten ingedeeld:
1. De historische binnenstad: Groenplaats tot aan de Schelde
2. Stationsbuurt + Meir + Theaterplein
3. Het Eilandje + MAS
4. Het Zuid
5. België + algemene voorstelling Antwerpen

Jullie worden dus verdeeld in 4 of 5 groepen (naargelang de klasgrootte). Er is dus één 
groep (5) die voor de stadswandelingen beginnen, het woord neemt en ons een algemene 
uitleg over België en Antwerpen zal geven. 

OPDRACHT

De opdracht bestaat uit 3 delen:

1. Organiseer een stadswandeling.
- Elke groep krijgt een stadswijk of België toegewezen.
- Zoek informatie op  in boeken, op het internet en in brochures en zorg voor een  

creatieve, interactieve en duidelijke toeristische rondleiding in jouw stadswijk.
- De stadswandeling (presentatie als het over België gaat) wordt door jullie 

gegeven in het Engels.
- De stadswandeling gaat door op dinsdag 28/01 (4BH & IW)  en op donderdag 

30/01 (4 EE & EM).



2. Maak een filmpje over de stadswandeling en jouw stadswijk.
- Maak een filmpje over de stadswandeling of de toeristische plaatsen in jouw 

stadswijk.
- Het filmpje wordt in het Engels gemaakt en voorzien van Franse ondertiteling.
- Het filmpje moet binnen zijn via het downloadcenter van de vakgroep Engels op 

smartschool, ten laatste op woensdag 05/02/2014. 

3. Maak een woordenlijst in het Nederlands/Engels/Frans.
- Maak een woordenlijst over de volgende thema’s: toerisme, Antwerpen en gidsen.
- Deze woordenlijst maak je op in Nederlands/Engels/Frans.

BEOORDELING

Waarop we zullen beoordelen wordt jullie zo snel mogelijk meegedeeld.


