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Links voor online leren
Nu docenten door het coronavirus thuis moeten werken, gaan zij op zoek naar
mogelijkheden om leerlingen op afstand input aan te bieden. Wij hebben hier een
aantal links verzameld voor de vakken Duits en Geschiedenis om online mee aan
de slag te gaan.

Duits nieuws voor kinderen
LogoTV
Duidelijke nieuwsberichten en actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het
coronavirus.
News4kids
Nieuws voor leerlingen in tekstvorm.
NDR Nachrichten für Kinder
Voor de luistervaardigheid - podcasts voor leerlingen.
Neuneinhalb
Korte ﬁlms op WDR over actuele thema's voor kinderen. Met Corona-quiz.

Duitse televisie
Die Sendung mit der Maus
Nu tijdelijk dagelijks om 11.30 uur op WDR.
Planet Schule
Filmpjes en bijpassende spelletjes bij thema's zoals klimaatverandering en
democratie.
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Duitse boeken en ﬁlms
Eindelijk tijd om te lezen! Veel (oudere) teksten zijn online verkrijgbaar via Project
Gutenberg. Voor de keuze van het juiste niveau kijk op Lezen voor de lijst.
Onleihe
De Onleihe is de digitale biebliotheek van het Goethe-Institut Niederlande.
Luisterboeken
Via vorleser.net zijn boeken online kosteloos te beluisteren.
Boekjes kopen
Wie in de gelegenheid is om boeken aan te schaﬀen, kan terecht bij boekenwinkel
Godert Walter, of bij Duitse uitgeverijen zoals Klett en Hueber.

Opdrachten Duits
Deutsche Welle
Duits leren door onder andere het maken van opdrachten of het beluisteren van
langzaam gesproken berichten. (Van ERK-niveau A1 tot C)
LessonUp
Platform met volledige lessen Duits op afstand, gemaakt door Nederlandse
docenten. Een aanrader zijn de actuele thema's die behandeld worden zoals
Corona-disco en Maibaumfest.
Deutsch macht Spass
Opdrachten en onderwijsmateriaal die door leerlingen ook thuis gemaakt kunnen
worden. Bijvoorbeeld over Frühlingsanfang. (Op ERK-niveau A1 en A2)
Deutschlandlabor
Landeskunde-ﬁlmpjes van Deutsche Welle met opdrachten. (Op niveau A2)
Unterwegs Deutsch lernen
App van het Goethe-Institut voor je telefoon om woorden te oefenen. (Op niveau
A1)
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Online lesgeven
EDDU
Tips van het Goethe-Institut voor docenten om thema's als wonen, vrije tijd en
mode digitaal aan te bieden.
derdieDaF Portal
Apps en tools verzameld door Klett.
Wie kann ich einen Live-Online-Unterricht halten?
Instructievideo door Klett voor het starten met Skype of Zoom.
Tips & trucs
Didactische tips voor onderwijs op afstand.
StoryboardThat
Maak stripverhalen en graﬁsche romans.
Stories that move
Toolbox voor burgerschapsonderwijs, trefwoord discriminatie. Te gebruiken in de
Duitse les, tijdens een uitwisseling of in de mentor uren.

Youtube
Video over 1e, 3e, 4e naamval in het Duits.
Uitleg van de Duitse naamvallen voor beginners.
Stappenplan: Welke naamval?
Video over het persoonlijk voornaamwoord.
Video over de opbouw van een hoofdzin.
Uitlegvideo's schrijfvaardigheid door Martin Ringenaldus.

Luistervaardigheid
Oscar Romero Talen
Geluidsfragmenten met vragen voor onderbouw en bovenbouw.
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Talenwijzer
Duits luistervaardigheid oefenen bovenbouw.

Voor tweetalige leerlingen Nederlands-Duits
Seterra
Duitse website met quizzen over topograﬁe.
Planet Schule
Korte ﬁlms en spelletjes bij thema’s zoals 'Zu Hause in Deutschland'.
Mikado
Radio voor kinderen, nu op werkdagen om 9 en 11 uur.
WDR
Online lesmateriaal in het Duits.
Lilus Haus
Voor ouders van kleine kinderen om thuis te expirementeren. Taalvaardigheid in
combinatie met wetenschap en techniek.

Geschiedenis van Duitsland
Vaklokaal Duits
Kort overzicht van de geschiedenis van Duitsland 1945 tot 1961 en 1961 tot nu.
Scholieren.com
Verschillende video’s over de historische context van Duitsland.
Schooltv
Films voor het bestuderen van de Duitse geschiedenis.
Duitsland Instituut Amsterdam
Lesmateriaal en een WebQuest 'Vrijheid in Europa' voor het bestuderen van de
Duitse geschiedenis.
Duitsland Instituut Amsterdam
Artikelen bij diverse onderwerpen uit de Duitse geschiedenis zoals de RAF en de
Val van de Muur.
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