
Duits op het Calandlyceum

Das Deutschlandquiz
Drie landen waar Duits wordt gesproken!
Recept voor Apfelstrudel
Duitse lokalen
Waarom het handig is om Duits te leren!
Gepersonaliseerde opdrachten van leerlingen
Filmpje: eine kleine Reise durch Berlin



Deutschland 
Quiz

beantwoord de volgende 
vragen van de quiz. 

Sommige antwoorden komen 
meteen na de vraag, maar 
aan het eind van de quiz, 
staan alle antwoorden. 





De Duitse vlag





De 16 
deelstaten

oftewel 

die 16 
Bundesländer





Die Deutsche Mark













Eau de Cologne:

alias

Kölsch Wasser





Een populair
Duits kinderboek





De Bremer 
Stadsmuzikanten









Süβigkeiten (snoep) aus Deutschland





Filmpje over Knut 



Hierna komen 
alle antwoorden 
van de Quiz



Alle antwoorden van de quiz
 1 = D: kleuren van de Duitse vlag: zwart-rood-geel
 2 = C: 16 Bundesländer (in Nederlands: deelstaten) 
 3 = D: Munteenheid van Duitsland: die Mark
 4 = A afkorting van West-Duitsland: BRD (Bundesrepublik Deutschland)
 5 = B: afkorting van Oost-Duitsland DDR (Deutsche Democratische 

Republik)
 6 = A: de Berlijnse muur werd in 1961 gebouwd
 7 = D: de Berlijnse muur viel in 1989
 8 = A: Kölsch Wasser is een parfum
 9 = A: ‘Der Struwelpeter’ is een vies jongetje
 10 = B:  ‘Die Brehmer Stadtmusikanten’ is een beroemd sprookje
 11 = A: iemand, die in Oost-Duitsland woonde
 12 = D: iemand, die in West-Duitsland woonde
 13 = B & D: Haribo & Werthers Original
 14 = D: Knut is een ijsbeer





Deutschland



Österreich



die Schweiz



Apfelstrudel aus Österreich

FÜR DEN STRUDELTEIG
 220 g Weizenmehl
 1 Prise Salz
 80 ml lauwarmes Wasser
 1 Ei
 1 EL Speiseöl z. B. Sojaöl
 etwas Mehl zur Teigverarbeitung

AUßERDEM
 etwas Puderzucker zum Bestäuben
 nach Belieben Vanillesauce

FÜR DIE APFELFÜLLUNG
 1,20 kg Äpfel
 80 g Zucker
 ½ TL gemahlener Zimt
 2 EL Zitronensaft
 50 g Semmelbrösel
 100 g Rosinen
 50 g Butter



lokaal 321  
Duits



Lokaal 
319 
Duits



Waarom het handig is 
om Duits te leren!

Hier een link naar een informatief filmpje over 
het belang van de Duitse taal voor Nederland: 
https://www.youtube.com/watch?v=M9C0_HP
Yyfo

Een paar redenen om Duits te leren;
 Duits is de meest gesproken 

moedertaal in de EU. ...
 Duitsland is onze belangrijkste 

handelspartner. ...
 Met Duits heb je meer kansen op de 

Nederlandse arbeidsmarkt. ...
 Met Duits is je arbeidsmarkt zes keer 

groter. ...
 Met Duits kun je over de hele wereld 

werken. ...
 Het is voor Nederlanders heel 

makkelijk om Duits te leren.



gepersonaliseerde
opdrachten: 

door leerlingen
gemaakt! 



gepersonaliseerde
opdrachten:

door leerlingen
gemaakt



Eine kleine Reise durch Berlin


