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Leerdoelenoverzicht
In het schem

a hieronder zie je een overzicht van de leerdoelen van de 12 songs 
en de 4 herhalingslessen van niveau 2a voor het schooljaar 2021-2022. Per song 
is aangegeven aan w

elke them
a’s en aan w

elke doelen de kinderen w
erken. Voor 

Groove.m
e vorm

en de TU
LE-doelen de leidraad. De kerndoelen 13, 14 en 15 kom

en 
in elke song aan bod. In een aantal songs w

erken de kinderen ook aan kerndoel 16. In 
het schem

a is dit laatste aangegeven m
et een 

 +. 

Naast de TU
LE-doelen staan in het schem

a ook de descriptoren uit het Europees 
Referentiekader (ERK) w

aaraan de kinderen w
erken. Het ERK is een vastgesteld 

Europees raam
w

erk van niveau-om
schrijvingen voor m

oderne vreem
de talen. 

Het beschrijft w
elke vaardigheden taalleerders m

oeten hebben om
 een taal op een 

Vaardigheden  Æ
Lezen en luisteren

Spreken en gesprekken 
voeren

Schrijven
W

oordenboek-
gebruik

Gram
m

atica 

TU
LE-doelen  Æ

TU
LE kerndoel 13:

De kinderen leren inform
atie 

te verw
erven uit eenvoudige 

gesproken en geschreven Engelse 
teksten. 

TU
LE  kerndoel 14: 

De kinderen leren in het 
Engels inform

atie en over 
eenvoudige onderw

erpen 
te vragen of te geven en zij 
ontw

ikkelen een attitude 
w

aarbij ze zich durven uit te 
drukken in die taal. 

TU
LE kerndoel 15: 

De kinderen leren de 
schrijfw

ijze van enkele 
eenvoudige w

oorden over 
alledaagse onderw

erpen.

TU
LE kerndoel 16: 

De kinderen leren 
om

 betekenissen en 
schrijfw

ijzen 
van Engelse w

oorden 
op te zoeken m

et 
behulp van het 
w

oordenboek.
nr

Artiest en titel
Them

a
ERK-descriptor niveau A1

ERK-descriptor niveau A1
ERK-descriptor niveau A1 

 
1

Jonas Blue –  
Perfect strangers

reizen, vakantie
Kijken en luisteren naar audiovisuele 
m

edia: een w
eerbericht begrijpen

Inform
atie uitw

isselen: 
praten over het w

eer, praten 
over w

at je op vakantie kunt 
doen

Creatief schrijven: w
oorden 

op een poster invullen
_

can

2
Banners -  
Som

eone to you
sporten

Kijken en luisteren naar audiovisuele 
m

edia: een video begrijpen w
aarin 

kinderen vertellen w
aarom

 sport 
belangrijk is

Oriënterend lezen: inform
atie uit 

een w
ervingsfolder van een sport 

halen

Inform
atie uitw

isselen: 
vertellen w

at jouw
 favoriete 

sport is en w
aarom

, aan 
iem

and anders vragen w
at 

diens favoriete sport is

Notities, berichten, 
form

ulieren: een factsheet 
over een sport invullen

_
_

bepaald niveau te kunnen gebruiken. Op basis van het ERK ontw
ikkelt het SLO voor 

Engels een doorlopende leerlijn van basisonderw
ijs naar voortgezet onderw

ijs. In 
deze leerlijn bereiken kinderen aan het einde van de basisschool het ERK-niveau A1. 
Voor Groove.m

e is daarom
 ook uitgegaan van een eindniveau A1. 

Het schem
a geeft ook w

eer w
elke gram

m
atica kinderen leren. Op niveau 2a w

ordt 
de gram

m
atica com

m
unicatief aangeboden. Dat w

il zeggen dat kinderen oefenen 
m

et gram
m

aticale structuren, zonder dat ze de regels erbij leren. De gram
m

aticale 
structuren kunnen ze direct in een gesprek gebruiken, bijvoorbeeld om

 iets over 
jezelf te kunnen vertellen m

oet je het w
erkw

oord to be kunnen gebruiken, om
 te 

zeggen w
at je van plan bent te gaan doen, leer je de vorm

 van to be going to. 
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3
Pharell W

illiam
s –  

Happy
blij zijn

Oriënterend lezen: inform
atie halen 

uit posters over blij zijn 
Inform

atie uitw
isselen:

vertellen w
aar je gelukkig 

van w
ordt, vragen w

aar 
iem

and gelukkig van w
ordt, 

vertellen w
at je altijd doet als 

je blij bent

Creatief schrijven: een 
poster m

aken m
et dingen 

w
aar je blij van w

ordt

_
_

On repeat 1-2-3: in deze les w
orden de w

oorden, zinnen en gram
m

atica van song 1, 2 en 3 herhaald.

4
Kygo, OneRepublic – 
Lose som

ebody
dieren

Kijken en luisteren naar audiovisuele 
m

edia: een video over gorilla’s 
begrijpen

Lezen om
 inform

atie op te doen: 
een tekst over eigenschappen van 
dieren begrijpen

Inform
atie uitw

isselen:
vragen en vertellen w

at 
iem

and aan het doen is, een 
dier beschrijven

geen descriptor uit het ERK 
geoefend

_
- have got (hebben)
- present continuous

5
Justin Tim

berlake – 
Can’t stop the feeling

dansen
Kijken en luisteren naar audiovisuele 
m

edia: begrijpen w
at juryleden van 

een dans vinden

Inform
atie uitw

isselen:
zeggen w

at je van iets vindt

Zaken regelen: zeggen in 
w

elke volgorde je iets m
oet 

doen

Creatief schrijven: een dans 
beschrijven

_
-  bijw

oorden first, then, 
after that, and last

6
George Ezra - 
Shotgun

beschrijven van 
plaatsen

Kijken en luisteren naar audiovisuele 
m

edia: een interview
 begrijpen

Lezen om
 inform

atie op te doen: 
fotobijschriften begrijpen

Inform
atie uitw

isselen: 
vertellen w

aar je bent en hoe 
het er daar uitziet, vertellen 
w

at je op een plaatje ziet

geen descriptor uit het ERK 
geoefend

_
-  There is ... / There 
are ...

On repeat 4-5-6: in deze les w
orden de w

oorden, zinnen en gram
m

atica van song 4, 5 en 6 herhaald.

7
Zara Larsson –
N

ever forget you
vrije tijd en 
hobby’s

Kijken en luisteren naar audiovisuele 
m

edia: begrijpen w
aar een lied over 

gaat 

Luisteren naar m
oedertaalsprekers:

begrijpen w
at kinderen over hun

vrije tijd vertellen

Inform
ele gesprekken:

overleggen over w
at je kunt

doen

Inform
atie uitw

isselen:
vertellen over gew

oontes

Creatief schrijven: een top 3
van activiteiten om

 te doen
opschrijven

_
_
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8
BTS –  Dynam

ite
m

uziek
Kijken en luisteren naar audiovisuele 
m

edia: w
oorden herkennen in 

een lied, begrijpen w
aar een lied 

over gaat 
, een stukje uit een 

interview
 begrijpen

Oriënterend lezen: inform
atie uit een 

factsheet van een popband halen

Lezen om
 inform

atie op te doen: 
inform

atie uit een w
ebsiteartikeltje 

over de m
uziekinstrum

enten van de 
bandleden van BTS halen

_
Notities, aantekeningen, 
form

ulieren: een facstheet 
over een popband invullen

_
m

aanden van het jaar

9
Sam

 Feldt & Vize  
feat. Leony  –   
Far aw

ay from
 hom

e

de ruim
te

Luisteren naar m
ededelingen en 

instructies: een oproep voor een 
ruim

tereis begrijpen

Lezen om
 inform

atie op te doen: 
een tekstje begrijpen over w

at je 
m

ee kunt nem
en de ruim

te in

Inform
atie uitw

isselen: 
vertellen w

at je m
ee w

ilt 
nem

en in de ruim
te, aan 

iem
and vragen w

at die m
ee 

w
il nem

en in de ruim
te

Notities, aantekeningen, 
form

ulieren: een 
inschrijfform

ulier voor een 
ruim

tereis invullen

_
_

On repeat 7-8-9: in deze les w
orden de w

oorden, zinnen en gram
m

atica van song 7, 8 en 9 herhaald.

10
M

ichael Schulte –  
You let m

e w
alk alone

helden
Kijken en luisteren naar audiovisuele 
m

edia: begrijpen w
aar een lied 

over gaat 
, een stukje uit een 

interview
 begrijpen

Lezen om
 inform

atie op te doen:
een stripje begrijpen

Inform
atie uitw

isselen:
vertellen w

ie jouw
 held is en

w
aarom

Creatief schrijven: een
paar eenvoudige zinnen
opschrijven over een held

 +
because

11
M

aroon 5 - Sugar
verrassingen

Kijken en luisteren naar audiovisuele 
m

edia: begrijpen w
aar een lied over 

gaat 
, een film

pje over een 
verrassing begrijpen

Inform
ele gesprekken:

vertellen w
aarom

 je iem
and

een verrassing geeft, 
reageren op een verrassing

geen descriptor uit het ERK
geoefend

_
_

12
Noah Kahan –  
Hurt som

ebody
lichaam

sdelen, 
pijn

Luisteren naar m
oedertaalsprekers: 

begrijpen w
aar iem

and pijn heeft en 
hoe dat kom

t

Lezen om
 inform

atie op te doen:
een verhaaltje over een onhandige
fam

ilie begrijpen

Inform
atie uitw

isselen:
vertellen hoe het kom

t dat
iem

and pijn heeft, vertellen
w

aar je pijn hebt

Creatief schrijven: zinnen bij 
een stripje schrijven 

 +
because

On repeat 10-11-12: in deze les w
orden de w

oorden, zinnen en gram
m

atica van song 10, 11 en 12 herhaald.
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 Gram

m
atica w

ordt in de lessen op dit niveau niet expliciet als gram
m

atica benoem
d, m

aar com
m

unicatief 
aangeboden.

 
 Schrijven is een van de lastigste vaardigheden om

 goed onder de knie te krijgen. Op niveau 2a richt Groove.m
e zich 

daarom
 vooral op het TU

LE-doel ‘De kinderen leren de schrijfw
ijze van enkele eenvoudige w

oorden over alledaagse 
onderw

erpen.’ Op niveau 3a kom
en de ERK-descriptoren voor de vaardigheid schrijven nadrukkelijker aan bod.

 
 ‘Kijken en luisteren naar audiovisuele m

edia’ is een descriptor op A2-niveau. In het ERK hoort bij deze descriptor de 
volgende om

schrijving: ‘kan w
ezenlijke inform

atie verstaan en onderscheiden in korte opgenom
en passages over 

voorspelbare alledaagse zaken’. Bij Groove.m
e luisteren de kinderen naar de liedjes en w

ordt som
s de betekenis van 

de liedjes besproken. Er is daarom
 een eigen draai aan deze descriptor gegeven.


