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KENMERKEN VAN MUISWERK ONLINE
Muiswerk Online is een digitaal leerplatform dat bestaat uit modules waarmee leerlingen hun vaardigheden
voor verschillende vakken kunnen oefenen en verder ontwikkelen.
ADAPTIEF , FORMATIEF EN FLEXIBEL
Muiswerkmodules helpen leerlingen om leerdoelen op het streefniveau te behalen. De modules werken adaptief, dat wil zeggen dat het digitale programma ‘achter’ de modules het oefenen afstemt op het niveau van de
leerling.
Via de knop Wat weet je al? in het startscherm van de module komt de leerling bij diagnostische toetsen, die
elk een of meer onderdelen uit de module bevragen. Aan de hand van de gemaakte fouten bij de toetsvragen
bepaalt het programma welke vaardigheden de leerling nog niet op het streefniveau beheerst en welke oefeningen hem naar dat niveau brengen. De leerling vindt de geselecteerde reeks oefeningen onder de knop Jouw
oefeningen. Zo gaat elke leerling aan de slag met een gepersonaliseerd oefenplan.
Vóór iedere oefening krijgt de leerling uitleg in de vorm van geschreven en ingesproken tekst, en/of afbeeldingen.
Bij het oefenen krijgt de leerling gerichte, inhoudelijke feedback op fouten die hij maakt. Dat zorgt voor een
direct leereffect en helpt de leerling effectief vooruit.
Na het doorwerken van de reeks oefeningen onder Jouw oefeningen maakt de leerling opnieuw de toets onder
Wat weet je al? De aanvankelijk diagnostische toets dient nu voor evaluatie van het resultaat na het oefenen.
De score op de toetsvragen, zichtbaar voor leerling én docent, bepaalt wat de leerling nu wel, of nog niet, beheerst op het streefniveau. Als uit de toets blijkt dat de leerling bepaalde vaardigheden nog niet voldoende
beheerst, gaat hij daarmee opnieuw oefenen. Onder Jouw oefeningen staat daarvoor een nieuw oefenplan op
maat. De woorden of zinnen in een herhaalde oefening zijn varianten op de woorden of zinnen die de leerling
eerder te zien kreeg bij de oefening. Hieronder wordt dit proces schematisch weergegeven.

Een docent kan ook zelf oefeningen uit een Muiswerkmodule klaarzetten voor een klas, groepje leerlingen of
een individuele leerling, in aansluiting op een les, of eigen signalering van onvoldoende beheersing van bepaalde vaardigheden. Deze werkwijze wordt verderop uitgelegd, onder het kopje Didactische inzet van Muiswerkmodules.
STRUCTUUR VAN DE MODULES
Elke Muiswerkmodule richt zich op een vaardigheid binnen een bepaald vak, op een bepaald niveau. De modules zijn opgedeeld in rubrieken, elk gewijd aan een hoofdonderwerp. Het leerproces binnen een rubriek is
zorgvuldig gefaseerd door de opbouw van de modules
 hoofdonderwerpen zijn waar maar mogelijk verdeeld in deelonderwerpen, elk met het relevante deel van
de theorie
 de uitleg bij de grotere deelonderwerpen is verdeeld over meerdere uitlegschermen, zodat ook dan de
leerlingen de theorie verwerken in kleine porties
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 elke oefening gaat alleen over de theorie in de uitleg bij de oefening zelf
 de oefeningen bij een deelonderwerp hebben een oplopende moeilijkheidsgraad
Zo ontwikkelen de leerlingen hun begrip en vaardigheden stap voor stap binnen de module.
FEEDBACK EN EVALUATIE
Na het antwoord op elke vraag uit een oefening krijgt de leerling directe feedback:
 een positieve reactie op een goed antwoord
 inhoudelijke feedback op fouten
Na het maken van een oefening krijgt de leerling een evaluatie. Die bestaat uit:
 een melding van het resultaat in een percentage goede antwoorden
 een advies over het vervolg: de oefening herhalen of beginnen aan een nieuwe oefening over een volgend
(deel)onderwerp
UITLEG EN TIPS
De hoofdonderwerpen uit de module zijn opgedeeld in deelonderwerpen. Vóór elke oefening krijgt de leerling
precies die uitleg die relevant is voor het deelonderwerp en de specifieke oefening. De uitleg is beknopt, geeft
duidelijke voorbeelden en is steeds oproepbaar tijdens het oefenen. De tekst van de uitleg is ook ingesproken, zodat de leerlingen kunnen lezen en luisteren tegelijk. Voor veel leerlingen geldt dat ze de informatie dan
beter opnemen. Ook wordt de juiste uitspraak van het Engels op die manier ingeprent.
Bij de meeste oefeningen kunnen de leerlingen naast de uitleg ook een tip oproepen, die ze op weg helpt naar
het goede antwoord.
EFFECTIEF , BEWUST EN GEMOTIVEERD LEREN
Met de Muiswerkmodules kan iedere leerling groeien vanuit zijn eigen niveau, in het tempo dat bij hem past, op
school en/of thuis. Muiswerk zorgt voor effectief, bewust en gemotiveerd leren doordat leerlingen
 hun eigen niveau kunnen laten bepalen door de diagnostische toetsen
 een oefenplan krijgen dat uitgaat van hun eigen niveau
 zicht houden op hun vorderingen aan de hand van melding van oefen- en toetsresultaten
 motiverend en stimulerend worden benaderd bij de verwoording van toetsresultaten, oefenresultaten en
vervolgadviezen
 positieve reacties op goede antwoorden krijgen
 directe, inhoudelijke feedback krijgen op fouten
 stap voor stap de vaardigheden leren beheersen, aan de hand van een zorgvuldige fasering van theorie en
oefeningen
 per deelonderwerp heldere, overzichtelijke uitleg met veel voorbeelden krijgen, die waar nodig nog is
opgedeeld over meerdere uitlegschermen
 de uitleg kunnen lezen en horen tegelijk, waardoor ze die beter verwerken
 bij een oefening steeds alleen de relevante uitleg krijgen
 tijdens het oefenen de uitleg steeds kunnen raadplegen
 tijdens het oefenen tips kunnen oproepen, waardoor een oefening haalbaarder wordt
 bij een reeks oefeningen gevarieerde oefenvormen krijgen aangeboden
Verschillende wetenschappelijke studies hebben het positieve leereffect van het werken met Muiswerk Online
bevestigd. De artikelen over deze studies zijn te lezen via de website van Muiswerk Online. Zie
https://muiswerk.nl/vo/wetenschappelijk-onderzoek
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DIDACTISCHE INZET VAN MUISWERKMODULES
ALGEMENE DIDACTISCHE TIPS
 Zorg dat u de inhoud van de modules waarmee de leerlingen gaan werken goed kent.
 Leerlingen die betrokken worden bij het verloop van hun leerproces nemen daarvoor meer verantwoordelijkheid en zijn beter gemotiveerd om vorderingen te maken. Betrokkenheid van een groep leerlingen kunt
u onder andere creëren door met gebruik van het rubriekenoverzicht te laten zien hoe de module is ingedeeld, welke onderwerpen ze al beheersen en aan welke ze nog gaan werken. Individuele leerlingen kunt u
betrekken bij het eigen leerproces door met de scorematrix te laten zien welke vorderingen ze gemaakt
hebben, en samen de vervolgstappen bespreken.
 Wijs leerlingen erop dat de bedoeling van Muiswerkoefeningen is dat ze van hun fouten leren. Muiswerk
rekent je niet af, maar helpt je vooruit!
 Aantekeningen maken op papier kan leerlingen helpen bij het verwerken van de uitleg en het maken van de
oefeningen. Ze kunnen bijvoorbeeld de uitleg noteren in steekwoorden en/of ezelsbruggetjes bedenken en
opschrijven, en die raadplegen tijdens het oefenen.
 Bespreek na het oefenen met de leerlingen hoe het ging. Zet ze aan tot reflectie op het leren en oefenen: wat
begrepen ze nog niet bij de uitleg, hoe hebben ze een oefening aangepakt, was de instructie duidelijk genoeg, wat was makkelijk en wat moeilijk, welke fouten hebben ze gemaakt, kunnen ze die verklaren? Leg
nader uit wat nog niet duidelijk was en bespreek ook de veelgemaakte fouten inhoudelijk. Deze zijn te halen
uit de feedback bij de oefeningen (die is gebaseerd op veelvoorkomende fouten bij het deelonderwerp) en
de resultatenoverzichten.
 Stimuleer thuisgebruik van Muiswerk. Wetenschappelijk onderzoek laat keer op keer zien: Muiswerk
werkt… maar er moet wel geoefend worden. Maak met de leerlingen afspraken over de hoeveelheid tijd die
ze wekelijks besteden aan oefenen met Muiswerk. Bedenk van tevoren wel goed met welke modules en
welke oefeningen u leerlingen thuis wilt laten oefenen. Via de takenmap kunt u die oefeningen klaarzetten.
Leerlingen kunnen thuis ook hun persoonlijk oefenplan afmaken, of oefeningen opnieuw maken om betere
scores te halen.
 U kunt leerlingen ook thuis laten werken met een deel van een module in het kader van pre-teaching, flipping the classroom, of het wegwerken van individuele hiaten vóór een klassikale les.
 Leerlingen kunnen, als u daarvoor kiest, ook thuis de Wat weet je al?-toetsen maken. U moet hiervoor een
bepaalde instelling in het programma wijzigen. Neem daarvoor contact op met de afdeling Support van
Muiswerk.
 Complimenteer de leerlingen regelmatig voor hun inspanningen en maak gebruik van de diplomafunctionaliteit van Muiswerk.
MUISWERK INZETTEN VOOR EEN HELE GROEP
Muiswerkmodules kunnen ook voor een groep leerlingen worden ingezet, bij het aanbieden van nieuwe of
herhaalde leerstof in de les. Ze kunnen worden gebruikt in plaats van of aanvullend op een methode. De docent
laat de bij het (deel)onderwerp horende uitlegschermen uit Muiswerk in de klas zien en licht die toe. Daarna
maken de leerlingen de bijbehorende oefeningen. De docent kan die klaarzetten via de ‘takenmap’ of via de
knop Alle oefeningen. Hier wordt dus de adaptieve functie van het programma (selectie van oefeningen op
persoonlijk niveau) losgelaten. De leerlingen lezen bij de Muiswerkoefeningen zelf nog eens de uitleg. Tijdens
het oefenen in de klas kan de docent - waar nodig - individuele leerlingen helpen.
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MUISWERK INZETTEN VOOR INVIDUELE REMEDIËRING
Uit resultaten van methodetoetsen, methodeonafhankelijke toetsen of de Wat weet je al?-toetsen van Muiswerk
kan blijken dat een individuele leerling een aanzienlijke achterstand heeft op het niveau van de rest van de
groep. De leerling kan dan, onder begeleiding van de docent de achterstand wegwerken met passende Muiswerkmodules.
Eerst bespreekt de docent met de leerling de resultaten van de toets en legt uit waarom en waaraan hij nog
extra moet werken. Docent en leerling stellen bij voorkeur samen een leerplan op. Dat vergroot de betrokkenheid en de motivatie van de leerling. Daarna zet de docent de passende Muiswerkoefeningen klaar voor de
leerling. Het adaptieve karakter van het programma wordt hier losgelaten.
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GRAMMAR A0-A1
NIVEAU EN DOELGROEP
Grammar A0-A1 is gemaakt voor leerlingen die het Engels nog niet of nauwelijks beheersen (A0), en heeft als
doel de leerling te leiden naar beheersingsniveau A1 van het ERK (Europees Referentiekader). Het leer- en
oefenmateriaal is geschikt voor leerlingen in groep 7 of 8 van het basisonderwijs, in de eerste klassen van het
voortgezet onderwijs, op praktijkscholen en in de basiseducatie. Grammar A0-A1 is naast elke lesmethode
Engels te gebruiken en kan de grammaticale leer- en oefenstof van de methode deels of geheel vervangen.
De grammatica-onderwerpen in Grammar A0-A1 gaan uit van het aanbod in de gangbare lesmethodes Engels
voor niveau A1, in het bijzonder dat voor het eerste leerjaar Engels vmbo. De onderwerpen en bijbehorende
oefeningen worden specifiek beschreven in het overzicht van Grammar A0-A1 blz. 14 aan het eind van deze
handleiding.

VERSCHILLEN MET MUISWERK INTERACTIVE GRAMMAR
Grammar A0-A1 is de opvolger van het Muiswerkprogramma Interactive Grammar. Het leer- en oefenmateriaal is ten opzichte van dat programma veel groter en bovendien zuiver gericht op grammaticale kennis en
vaardigheden. Interactive Grammar bevatte namelijk ook materiaal voor woordenschat.
Ook biedt Grammar A0-A1 ten opzichte van Interactive Grammar:
 een gefaseerder leerproces: de grammatica wordt in kleinere stapjes aangeboden en geoefend
 explicietere uitleg van de grammatica (per deelonderwerp), met meer voorbeelden
 meer ondersteuning met geluid: alle uitleg is ingesproken en ook de oefeningen werken waar relevant met
geluid
 in nog meer gevallen inhoudelijke feedback op fouten die de leerling maakt
 een grotere variatie aan oefenvormen
Ook voor de vaardigheid Woordenschat Engels is er een nieuwe module ontwikkeld: Words A0-A1. Deze module is de opvolger van Woorden 1 en Woorden 2. Meer informatie hierover is te lezen in de handleiding bij de
module Words A0-A1.
OPZET EN STRUCTUUR
Grammar A0-A1 bestaat uit:
 5 diagnostische toetsen, die ook kunnen worden gebruiken voor evaluatie van het resultaat na het maken
van een reeks oefeningen.
 76 oefeningen, verdeeld over 14 grammaticale hoofdonderwerpen (zogeheten rubrieken), met daarbij 44
uitlegschermen. De uitlegschermen en oefeningen gaan steeds over een afgebakend deel van het onderwerp, dus de beheersing van kennis en vaardigheden wordt geleidelijk opgebouwd. Het maakt de oefeningen haalbaarder, waardoor de leerling vaker
‘succeservaringen’ opdoen en vertrouwen krijgen in hun leervermogen.
 De rubrieken zijn onafhankelijk van elkaar: leerlingen kunnen de oefeningen van een rubriek maken
zonder dat ze eerst een andere rubriek hebben doorgewerkt.
 De deelonderwerpen binnen een rubriek hebben een oplopende moeilijkheidsgraad en dat geldt ook
voor de oefeningen binnen een deelonderwerp.
 De laatste oefening van elke rubriek, de combinatieoefening, bevat vragen over deelonderwerpen uit de
rubriek.
De leerling kan met deze oefening controleren of hij het onderwerp voldoende beheerst.
 Er zijn 10 verschillende oefenvormen gebruikt in het oefenmateriaal, namelijk:
Open vraag, Meerkeuze (uit 2, 3, 4 of 6 mogelijkheden), Meerkeuze met geluid, Wijs aan in zin, Rijen, Wijzig
tekst, Volgorde, Plaats woord, Slepen en Stenen. Bij de reeks oefeningen over een deelonderwerp zijn steeds
verschillende oefenvormen toegepast, zodat de leerling de nodige afwisseling ervaart bij het oefenen.
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Leerlingen kunnen dezelfde oefening meerdere keren maken. De woorden of zinnen in de herhaalde oefeningen zijn varianten op de woorden of zinnen die eerder verschenen bij de oefening. Er zijn in totaal
meer dan 3000 vragen, die in afwisseling bij de oefeningen tevoorschijn komen.

ONDERSTEUNING MET GELUID
Grammar A0-A1 biedt waar maar mogelijk ondersteuning met geluid. Doordat de leerlingen de leerstof en de
taalvormen ook auditief verwerken, beklijven die beter in het geheugen. Het komt ook de beheersing van de
woordenschat ten goede, omdat de leerlingen bij woorden of zinnen de juiste uitspraak horen. Geluid is op de
volgende manieren verwerkt in Grammar A0-A1.
 Alle uitleg in de uitlegschermen is ook ingesproken; dat maakt niet alleen het lezen en begrijpen van de
uitleg makkelijker, maar prent ook de juiste uitspraak van Engelse woorden en zinnen in.
 Bij grammatica-onderwerpen waar klank en spelling centraal staan, worden de oefeningen aangeboden met
geluid in de vragen en/of in de ‘goed’-feedback. Bij een aantal oefeningen wordt de leerling ook gevraagd
het juiste antwoord na te spreken.
Taalgebruik
Het Engels in de uitleg en oefeningen van Grammar A0-A1 is eenvoudig gehouden. Zoveel mogelijk zijn concrete, hoogfrequente woorden gebruikt, en vaak ook woorden die in het Nederlands (bijna) hetzelfde zijn. De
zinnen zijn meestal enkelvoudig en hebben de structuur die past bij het niveau A0-A1. Het taalgebruik is levensecht en gebaseerd op realistische, veelvoorkomende situaties die passen bij de leefwereld van de leeftijdsgroep.

GEBRUIKTE OEFENVORMEN
Open vraag
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Meerkeuze

Meerkeuze met geluid

9

Wijs aan in zin

Rijen

10

Wijzig tekst

Volgorde

11

Plaats woord

Slepen

12

Stenen
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OVERZICHT VAN HET LEER- EN OEFENMATERIAAL
Hier volgt een overzicht van de oefeningen van Grammar A0-A1, waarin zijn aangegeven:
 hoofdonderwerpen (ondergebracht in de rubrieken A-N)
 deelonderwerpen (bij de genummerde oefeningen per rubriek)
 titel van de oefening
 oefenvormen
 instructies bij de oefeningen (de instructie in de kopregel van de oefening is hieronder in vette letter, de
bijkomende instructie in de vragen is in normale letter)
 het aantal vragen dat per keer wordt aangeboden in een oefening
 nummers van de uitlegschermen per oefening
A
oefening
A1

A2

A3

A4

A5

A6

Zelfstandig naamwoord enkelvoud en lidwoord

deelonderwerp

titel oefening

Zelfstandig naamwoord enkelvoud en
lidwoord
Onbepaald lidwoord:
'a' of 'an' (1)

friend – dog –
house – money

Onbepaald lidwoord:
'a' of 'an' (2)

Bepaald lidwoord 'the'
(1)

Bepaald lidwoord 'the'
(2)

Combinatieoefening A

oefenvorm

Instructie

Wijs aan in zin
zelfstandig naamwoord aanwijzen
in zinnen
a banana – an
Open vraag
apple
zinnen aanvullen met ‘a’ of ‘an’
vóór zelfstandig naamwoord
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen
an unripe
Open vraag
banana – a ripe
zinnen aanvullen met ‘a’ of ‘an’
apple
vóór zelfstandig naamwoord
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen
the banana – the Meerkeuze met geluid
apple
kiezen tussen klank [thu] of [thie]
van ‘the’ vóór gegeven woorden
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen

Klik op het zelfstandig
naamwoord in deze zin

the unripe
banana – the
ripe apple

Kies de juiste uitspraak van
'the'
Spreek de woorden uit met
de juiste uitspraak van ‘the’.
Zeg na.

Zelfstandig
naamwoord
enkelvoud en
lidwoord

B

Zelfstandig naamwoord meervoud

B1

Zelfstandig naamweeks – friends
woord meervoud (1): -s

Meerkeuze met geluid
kiezen tussen klank [thu] of [thie]
van ‘the’ vóór gegeven woordcombinaties
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen
Open vraag en Meerkeuze
vragen opgenomen uit oefeningen
A2, A3, A4, A5

Rijen
gegeven woorden in het juiste
rijtje zetten: klank van meervoudss als [s] of [z]

aantal
vragen per
keer

nrs
uitleg
schermen

10

4, 46

10

2, 47

10

2, 3, 48

10

5, 49

10

5, 6, 50

10

2, 3, 5,
6, 51

20

7, 8, 52

Vul in: 'a' of 'an'. Zeg het
juiste antwoord na.

Vul in: 'a' of 'an'. Zeg het
juiste antwoord na.

Kies de juiste uitspraak van
'the'
Kies de juiste uitspraak van
'the' bij dit woord en zeg na.

Geef het juiste antwoord
 Vul in: ‘a’ of ‘an’. Zeg het
juiste antwoord na.
 Kies de juiste uitspraak
van 'the' bij dit woord en
zeg na.

Hoe klinkt de meervouds-s?
Maak het meervoud en
spreek het uit. Hoe klinkt de
eind-s ? Klik in het juiste
rijtje.

14

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Zelfstandig naamweeks – horses – Rijen
woord meervoud (2): -s buses
gegeven woorden in juiste rijtje
of -es
zetten: met meervoudsuitgang: -s
of -es
Zelfstandig naamweeks – friends Meerkeuze met geluid
woord meervoud (3): -s – horses – buses klank van de meervoudsuitgang
of -es: uitspraak
van gegeven woorden kiezen: [s],
[z] of [iz]
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen
Zelfstandig naamladies – days
Open vraag
woord meervoud (4): meervoud van gegeven woorden
ies of -ys
opschrijven
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen

Meervoud op -s of -es?
Krijgt het woord in het
meervoud -s of -es? Klik in
het juiste rijtje.
Hoe klinkt de meervoudsuitgang?
Maak het meervoud en
spreek dat uit. Hoe klinkt de
uitgang? Zeg het meervoud
na.
Schrijf het meervoud op.
Zeg het juiste antwoord na.
Het meervoud van xx is …

Zelfstandig naamwoord meervoud (5): os of -oes

photos – potatoes

Open vraag
meervoud van gegeven woorden
opschrijven
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen

Zelfstandig naamwoord meervoud (6):
onregelmatig

children – sheep

Zelfstandig naamwoord meervoud (7):
altijd meervoud

jeans – stairs

Combinatieoefening B

Zelfstandig
naamwoord
meervoud

Open vraag
meervoud van gegeven woorden
opschrijven
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen
Open vraag
Nederlandse woorden meervoud
vertalen in het Engels
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen
Open vraag en Meerkeuze
vragen opgenomen uit oefeningen
B3, B4, B5, B6, B7

C

Bijvoeglijk naamwoord

C1

Bijvoeglijk naamwoord
(1): woordsoort

a clever boy

Bijvoeglijke naamwoorden (2): combinaties

a nice blue shirt

Bijvoeglijk naamwoord
(3): trappen van
vergelijking – woorden
van één lettergreep
Bijvoeglijk naamwoord
(4): trappen van
vergelijking – woorden
van twee of meer
lettergrepen

older – oldest,
bigger – biggest

Bijvoeglijk naamwoord
(5): trappen van
vergelijking – onregelmatige vormen

good – better –
best

C2

C3

C4

C5

easier – easiest

20

7, 8, 9,
53

10

7, 8, 9,
54

10

7, 8, 9,
10, 55

Schrijf het meervoud op.
Zeg het juiste antwoord na.
Het meervoud van xx is …

10

7, 8, 9,
10, 11,
56

Schrijf het meervoud op.
Zeg het juiste antwoord na.
Het meervoud van xx is …

10

7, 8, 9,
10, 11,
12, 57

10

7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
58

16

7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
59

12

14, 60

10

14, 61

10

16, 62

10

16, 17,
63

10

16, 17,
18, 64

Vertaal de woorden. Zeg
het juiste antwoord na.
Vertaal in het Engels: xx

Geef het juiste antwoord
 Kies de juiste uitspraak.
Zeg het juiste antwoord
na.
 Schrijf het meervoud op.
Zeg het juiste antwoord
na.
 Vertaal de woorden. Zeg
het juiste antwoord na.

Wijs aan in zin
bijvoeglijk naamwoord aanwijzen
in zinnen

Klik op het bijvoeglijk
naamwoord in de zin

Wijs aan in zin
twee bijvoeglijke naamwoorden
aanwijzen in elke zin

Wijs de bijvoeglijke naamwoorden in de zin aan
Klik op het eerste bijvoeglijk
naamwoord in de zin.
Klik op het tweede bjivoeglijk naamwoord in de zin.
Schrijf de vergrotende of
overtreffende trap op

Open vraag
zinnen aanvullen met gegeven
woord in de gevraagde trap van
vergelijking
Open vraag
zinnen aanvullen met gegeven
woord in de gevraagde trap van
vergelijking
Open vraag
zinnen aanvullen met gegeven
woord in de gevraagde trap van
vergelijking

Schrijf de vergrotende of
overtreffende trap op

Schrijf de vergrotende of
overtreffende trap op
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C6

Combinatieoefening C

Bijvoeglijk
naamwoord

D

Tegenwoordige tijd van ‘to be’

D1

Tegenwoordige tijd van I am – you are
'to be' (1): onverkorte
bevestigende vormen

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

14

16, 17,
18, 65

10

19, 66

10

20, 67

10

21, 68

8 zinnen
elk met
één te
wijzigen
vorm

21, 22,
69

Open vraag
zinnen aanvullen met de onverkorte bevestigende vorm van ‘to
be’
Open vraag
zinnen aanvullen met de verkorte
bevestigende vorm van ‘to be’
Open vraag
zinnen aanvullen met de onverkorte ontkennende vorm van ‘to
be’
Wijzig tekst
onverkorte ontkennende vorm
van ‘to be’ in zinnen veranderen in
de verkorte ontkennende vorm
met n’t

Vul aan met de juiste vorm
van 'to be'. Schrijf de
volledige vorm op.

Tegenwoordige tijd van you are – you
'to be' (5): verkorte
aren't
ontkennende vormen –
2

Wijzig tekst
onverkorte bevestigende vorm
van ‘to be’ in zinnen veranderen in
de verkorte ontkennende vorm
met n’t

Maak de verkorte ontkennendevormen van 'to be'
Maak de vormen van 'to be'
ontkennend. Gebruik de
verkorting van 'not' waar dat
kan.

8 zinnen
elk met
één te
wijzigen
vorm

21, 22,
70

Tegenwoordige tijd van Am I late? – Are
'to be' (6): vragen – 1
you tired?

Volgorde
goede volgorde aangeven voor
drie zinsdelen van vragen met ‘to
be’, met persoonlijk voornaamwoord als onderwerp
Volgorde
goede volgorde aangeven voor
drie zinsdelen van vragen met ‘to
be’, met persoonlijk voornaamwoord of ander woord als onderwerp
Open vraag
vragen opgenomen uit oefeningen
D1, D2, D3

Maak de vraagzin. Klik in de
juiste volgorde op de
woorden.

12

23, 71

10

23, 72

Tegenwoordige tijd van I'm – you're
'to be' (2): verkorte
bevestigende vormen
Tegenwoordige tijd van I am not – you
'to be' (3): onverkorte
are not
ontkennende vormen
Tegenwoordige tijd van you are not –
'to be' (4): verkorte
you aren't
ontkennende vormen –
1

Tegenwoordige tijd van Is Kate ill? – Are
'to be' (7): vragen – 2
these rolls for
me?

Combinatieoefening D

Tegenwoordige
tijd van ‘to be’

E

Tegenwoordige tijd werkwoorden

E1

Tegenwoordige tijd (1):
regelmatige werkwoorden

I work – he
works

Tegenwoordige tijd (2):
regelmatige werkwoorden – klank van de
uitgang -s

he works – he
sees

E2

Open vraag
Geef het juiste antwoord.
vragen opgenomen uit oefeningen Schrijf de vergrotende of
C3, C4, C5
overtreffende trap op.

Open vraag
zinnen aanvullen met gevraagde
vorm van gegeven regelmatig
werkwoord
Meerkeuze met geluid
kiezen tussen klank als [s] of [z]
van de uitgang -s bij gegeven
werkwoordsvormen, die worden
voorafgegaan door een persoonlijk
voornaamwoord
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen

Maak de zin af. Gebruik het
onderwerp en de verkorte
vorm van 'to be'.
Vul aan met het onderwerp
en de onverkorte ontkennende vorm van 'to be'
Maak de verkorte ontkennende vormen van 'to be'
Verander de ontkennende
vorm van 'to be' in de vorm
met verkorting van 'not'.

Maak de vraagzin. Klik in de
juiste volgorde op de
woorden.

Geef het juiste antwoord
(tegenwoordige tijd)
 Schrijf de ontbrekende
(onverkorte) vorm van 'to
be' op.
 Maak de zin af. Gebruik
het onderwerp en de
verkorte vorm van 'to be'.
 Maak de zin af. Gebruik
de onverkorte ontkennende vorm van 'to be'.

Vul de juiste vorm van de
tegenwoordige tijd in

Hoe klinkt de werkwoordsuitgang -s?
Spreek de woorden uit. Hoe
klinkt de uitgang -s? Zeg het
juiste antwoord na.

19, 20,
21, 73

17

10

24, 74

8

24, 25,
45, 75

16

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

Tegenwoordige tijd (3):
werkwoorden met
bijzonderheden:
uitgang -es – 1

Sisklank of geen
sisklank?

Tegenwoordige tijd (4):
werkwoorden met
bijzonderheden:
uitgang -es – 2

she teaches – it
closes

Tegenwoordige tijd (5):
werkwoorden met
bijzonderheden:
uitgang -es – 3

he kisses – it
buzzes

Tegenwoordige tijd (6):
werkwoorden met
bijzonderheden:
uitgang -ies – 1

he tries – she
pays

Tegenwoordige tijd (7):
werkwoorden met
bijzonderheden:
uitgang –ies – 2

it dries – he
stays

Tegenwoordige tijd
werkwoorden (8):
onregelmatige werkwoorden

he is – she has –
he does – it
goes

Combinatieoefening E

Tegenwoordige
tijd werkwoorden

Stenen
bij gegeven, geschreven werkwoorden aangeven of ze wel of
niet eindigen op een sisklank

Welke werkwoorden
eindigen op een sisklank?
Spreek elk werkwoord uit.
Klik erop als het eindigt op
een sisklank.

Meerkeuze
(bij gegeven, geschreven hele
werkwoorden kiezen tussen de
uitgang -s of -es bij he/she/it)
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen

Welke uitgang krijgt de
tegenwoordige tijd voor
he/she/it?
Kies de uitgang van de
tegenwoordige tijd voor
he/she/it.
Zeg het juiste antwoord na.
Vul de ontbrekende vorm
van de tegenwoordige tijd
in. Zeg het juiste antwoord
na.

Open vraag
zinnen aanvullen met gevraagde
vorm van gegeven hele werkwoord
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen
Meerkeuze
bij geschreven hele werkwoorden
kiezen tussen de uitgang -s, -es of ies bij he/she/it
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen
Open vraag
zinnen aanvullen met gevraagde
vorm van gegeven hele werkwoord
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen
Open vraag
zinnen aanvullen met gevraagde
vorm van gegeven werkwoord
met juiste antwoord ook in geluid,
en nazeggen
Open vraag en Meerkeuze
vragen opgenomen uit oefeningen
E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8

F

Tegenwoordige tijd: ontkenning en vragen met ‘do’

F1

Tegenwoordige tijd:
ontkenning met 'do' (1)

F2

Tegenwoordige tijd:
ontkenning met 'do' (2)

F3

Tegenwoordige tijd:
ontkenning met 'do' (3)

Welke uitgang krijgt de
tegenwoordige tijd voor
he/she/it?
Kies de uitgang van de
tegenwoordige tijd voor
he/she/it.
Zeg het juiste antwoord na.
Vul de tegenwoordige tijd
van het werkwoord in. Zeg
het juiste antwoord na.

Vul de tegenwoordige tijd
van het werkwoord in. Zeg
het juiste antwoord na.

Geef het juiste antwoord
(tegenwoordige tijd)
 Vul de juiste vorm van de
tegenwoordige tijd in.
 Spreek de woorden uit.
Hoe klinkt de uitgang -s?
Zeg het juiste antwoord
na.
 Kies de uitgang van de
tegenwoordige tijd voor
he/she/it. Zeg het juiste
antwoord na.
 Vul de tegenwoordige tijd
van het werkwoord in. Zeg
het juiste antwoord na.

20

24, 25,
45, 26,
76

9

24, 25,
45, 26,
77

8

24, 25,
45, 26,
78

10

24, 25,
45, 26,
27, 79

10

24, 25,
45, 26,
27, 80

10

24, 25,
45, 26,
27, 28,
81

30

24, 25,
45, 26,
27, 28,
82

I don't know –
she doesn't
understand
I don't remember – it doesn't
matter

Slepen
don't of doesn’t slepen naar de
juiste plek in de zin
Wijzig tekst
bevestigende werkwoordsvorm
tegenwoordige tijd in zinnen
veranderen in ontkennende
werkwoordsvorm

Maak de ontkennende zin.
Sleep de vorm van ‘to do’
14
naar de juiste plek.
Maak de werkwoordsvorm
ontkennend
Maak het werkwoord
8
ontkennend. Gebruik de
verkorte ontkennende vorm.

I know – I don't
know

Open vraag
zinnen aanvullen met gevraagde
vorm van gegeven hele werkwoord

Vul de verkorte ontkennende vorm van het werkwoord
10
in

29, 30,
83

29, 30,
84

29, 30,
85

17

F4

F5

F6

F7

Tegenwoordige tijd:
vragen met 'do' (1)

31, 32,
88

Combinatieoefening F

Tegenwoordige
tijd: ontkenning
en vragen met
‘do’

Open vraag
Geef het juiste antwoord
vragen opgenomen uit oefeningen (tegenwoordige tijd)
F3, F6
 Vul de verkorte ontkennende vorm van het
10
werkwoord in.
 Vul de vragende vorm van
het werkwoord in. Gebruik
het gegeven onderwerp.

29, 30,
31, 32,
89

Gebiedende
wijs of niet?

Rijen
zinnen in het juiste rijtje zetten:
zin met gebiedende wijs of niet?

Staat er een gebiedende
wijs in de zin, of niet?
Klik in het juiste rijtje.

Read this! –
Don't be afraid.

Volgorde
goede volgorde aangeven voor
drie zinsdelen van zinnen met een
gebiedende wijs, met persoonlijk
voornaamwoord of ander woord
als onderwerp
Open vraag
zinnen aanvullen met gegeven
werkwoord in gevraagde vorm van
de gebiedende wijs

Maak de zin met de gebiedende wijs. Klik in de juiste
volgorde op de woorden.

Gebiedende
wijs

Open vraag
vragen opgenomen uit oefening
G3

Geef het juiste antwoord
(gebiedende wijs)
Vul de juiste vorm van de
gebiedende wijs in.

I can – we can't
– can I? – could
we?

Volgorde
goede volgorde aangeven voor
vier zinsdelen van zinnen met
can/can't /cannot/could, met
persoonlijk voornaamwoord of
ander woord als onderwerp
Slepen
‘can’, ‘can't’ of ‘could’ slepen naar
de juiste plek in de zin
Open vraag
zinnen aanvullen met gevraagde
vorm van can of could, op basis
van Nederlandse woorden:
kan/kunnen (niet), mag/mogen
(niet), zou(den) kunnen/mogen
Open vraag
vragen opgenomen uit oefening
H1

Maak de zin. Klik in de juiste
volgorde op de woorden.

Gebiedende wijs (2)

Gebiedende wijs (3)

Combinatieoefening G

H1

Can – could (3)

H4

31, 32,
87

10

Can – could

H3

9 zinnen
elk met
één te
wijzigen
vorm

Open vraag
zinnen aanvullen met gegeven
onderwerp en gevraagde vorm
van gegeven hele werkwoord

H

H2

31, 32,
86

Do you care? –
Does it work?

Gebiedende wijs (1)

Can – could (2)

Can – could (1)

Combinatieoefening H

Go! – Don't
worry!

you can – you
can't – can you
– could you?
I can – we can't
– could you?

Can – could

Verander de zin in een
vraag
Verander de hele zin in een
vraag met 'do'. Vergeet het
vraagteken niet.
Vul de vragende vorm van
het werkwoord in. Gebruik
het gegeven onderwerp.

12

Tegenwoordige tijd:
vragen met 'do' (3)

G1

G4

Maak de vraag met het
hulpwerkwoord ‘do’. Klik in
de juiste volgorde op de
woorden.

I know – Do I
know?

Gebiedende wijs

G3

Volgorde
goede volgorde aangeven voor
vier zinsdelen van vragen met ‘do’,
met persoonlijk voornaamwoord
of ander woord als onderwerp
Wijzig tekst
bevestigende zinnen met werkwoordsvorm in de tegenwoordige
veranderen in vragende zinnen

Tegenwoordige tijd:
vragen met 'do' (2)

G

G2

Do I know? –
Does she
understand?

20

33, 90

10

33, 91

10

33, 92

10

33, 93

10

34, 94

14

34, 95

8

34, 96

7

34, 97

Vul de juiste vorm van de
gebiedende wijs in

Sleep de werkwoordsvorm
naar de juiste plaats in de
zin
Gebruik ‘can’, ‘can’t’ of
‘could’. Vertaal de Nederlandse woorden.

Geef het juiste antwoord
(can – could)
Gebruik ‘can’, ‘can’t’ of
‘could’. Vertaal de Nederlandse woorden.

18

I

Present continuous (duurvorm van de tegenwoordige tijd)

I1

Present continuous (1):
werkwoorden zonder
bijzonderheden – 1

I am studying –
it is raining

Present continuous (2):
werkwoorden zonder
bijzonderheden – 2

you are
Open vraag
laughing – he is zinnen aanvullen met present
joking
continuous van gegeven hele
werkwoord

Vul aan met: onderwerp en
present continuous met de
onverkorte vorm van 'to be'

Present continuous (3):
werkwoorden zonder
bijzonderheden – 3

it works – it’s
working, she
dances – she’s
dancing

Wijzig tekst
present simple in zinnen veranderen in de juiste vorm van de
present continuous, met de
verkorte vorm van ‘to be’.

Present continuous (4):
werkwoorden met
bijzonderheden – 1

he's swimming
– they’re lying

Open vraag
zinnen aanvullen met
-ing vorm van gegeven hele
werkwoord; de juiste vorm van ‘to
be’ staat er al

Zet het werkwoord in de
present continuous
Verander de present simple
in de present continuous
met de verkorte vorm van
‘to be’.
Vul de -ing vorm van het
werkwoord in

Present continuous (5):
werkwoorden met
bijzonderheden – 2

it is stopping –
she is
crying

Open vraag
zinnen aanvullen met de juiste
vorm van de present continuous
van gegeven werkwoord

Present continuous (6):
werkwoorden met
bijzonderheden – 3

you begin –
you're beginning, it flies –
it's flying

Wijzig tekst
present simple in zinnen veranderen in de juiste vorm van de
present continuous, met de
verkorte vorm van ‘to be’

Combinatieoefening I

Present continuous (duurvorm van de
tegenwoordige
tijd)

I2

I3

I4

I5

I6

I7

Open vraag
Vul de -ing vorm van het
zinnen aanvullen met
werkwoord in
-ing vorm van gegeven hele
werkwoord; de juiste vorm van ‘to
be’ staat er al

Vul de present continuous
in, met de onverkorte vorm
van 'to be'

Zet het werkwoord in de
present continuous
Verander de present simple
in de present continuous
met de verkorte vorm van
'to be'.
Open vraag
Geef het juiste antwoord
vragen opgenomen uit oefeningen (present continuous)
I1, I2, I4, I5
 Vul de -ing vorm van het
werkwoord in.
 Vul aan met: onderwerp
en present continuous met
de onverkorte vorm van
'to be'.
 Vul de present continuous
in, met de onverkorte
vorm van 'to be'

8

35, 36,
98

8

35, 36,
99

8 zinnen
elk met
één te
wijzigen
vorm

35, 36,
100

8

35, 36,
37, 101

8

35, 36,
37, 102

8 zinnen
elk met
één te
wijzigen
vorm

35, 36,
37, 103

14

35, 36,
37, 104

10

38, 105

J

Toekomende tijd met ‘be going to’

J1

Toekomende tijd met
'be going to' (1)

I am going to
stay – it is
going to rain

Open vraag
zinnen aanvullen met juiste vorm
van ‘be going to’ en gegeven
werkwoord

Vul aan met de onverkorte
vorm van 'be going to' en
het werkwoord

Toekomende tijd met
'be going to' (2)

I'm going to
watch – it's
going to start

Open vraag
zinnen aanvullen met juiste vorm
van ‘be going to’+ gegeven
onderwerp en werkwoord

Vul aan met: onderwerp,
verkorte vorm van 'be going
8
to' en het werkwoord

he is singing –
he's going to
sing

Wijzig tekst
present continuous in zinnen
veranderen in de juiste vorm van
‘be going to’, met de verkorte
vorm van ‘ be’

Zet het werkwoord in de
toekomende tijd met 'be
going to'
Verander het werkwoord.
Gebruik 'be going to' met de
verkorte vorm van 'be'.

J2

J3

Toekomende tijd met
'be going to' (3)

8 zinnen
elk met
één te
wijzigen
vorm

38, 106

38, 107

19

J4

Combinatieoefening J

Toekomende
tijd met ‘be
going to’

Open vraag
Geef het juiste antwoord
vragen opgenomen uit oefeningen (toekomende tijd met ‘be
J1, J2
going to’)
 Vul aan met de onverkorte vorm van 'be going to'
en het werkwoord.
 Vul aan met het onderwerp, verkorte vorm van
'be going to' en het werkwoord.

10

38, 108

Open vraag
zinnen aanvullen met persoonlijk
voornaamwoord op basis van
Nederlands woord

Vul het juiste persoonlijk
voornaamwoord in. Kijk
naar het Nederlandse
woord.

10

39, 109

10

39, 110

10

39, 40,
111

K

Persoonlijke voornaamwoorden

K1

Persoonlijke voornaamwoorden (1): onderwerp
–1

I – you – he

Persoonlijke voornaamwoorden (2): onderwerp
–2

It's OK.

Open vraag
zinnen aanvullen met persoonlijk
voornaamwoord op basis van
zinscontext

Vul het juiste persoonlijk
voornaamwoord in. Kijk
waar het bij hoort.

Persoonlijke voornaamwoorden (3): voorwerpsvorm of na voorzetsel – 1

me – you – him Open vraag
zinnen aanvullen met persoonlijk
voornaamwoord op basis van
Nederlands woord

Vul het juiste persoonlijk
voornaamwoord in. Kijk
naar het Nederlandse
woord.

Persoonlijke voornaamwoorden (4): voorwerpsvorm of na voorzetsel – 2

Come with us!

Kies de juiste voorwerpsvorm van het persoonlijk
voornaamwoord

10

39, 40,
112

Persoonlijke voornaamwoorden (5): voorwerpsvorm of na voorzetsel – 3

Ask him if he
can help.

Welk woord past op de
open plaats?
Klik bij elke zin op het
passende woord uit het
rijtje.

9 zinnen
elk met
één te
wijzigen
vorm

39, 40,
113

Combinatieoefening K

Persoonlijke
voornaamwoorden

24

39, 40,
114

8

41, 115

K2

K3

K4

K5

K6

Meerkeuze
bij zinnen het juiste persoonlijk
voornaamwoord kiezen uit 6
onderwerps- en voorwerpsvormen, op basis van context
Plaats woord
bij open plaats in zinnen het
passende persoonlijk voornaamwoord kiezen uit gegeven rijtje

Open vraag en Meerkeuze
Geef het juiste antwoord
vragen opgenomen uit oefeningen (persoonlijke voornaamK1, K2, K3, K4
woorden)
 Vul het juiste persoonlijk
voornaamwoord in. Kijk
naar het Nederlandse
woord.
 Vul het juiste persoonlijk
voornaamwoord in. Kijk
waar het bij hoort.
 Kies het juiste persoonlijk
voornaamwoord.

L

Bezittelijke voornaamwoorden – bijvoeglijke vormen

L1

Bezittelijke voornaammy – your – his
woorden – bijvoeglijk (1)

L2

L3

Bezittelijke voornaamI – my, you –
woorden – bijvoeglijk (2) your

Bezittelijke voornaamI just missed
woorden – bijvoeglijk (3) my bus!

Meerkeuze
bij zinnen het juiste bezittelijk
voornaamwoord kiezen, op basis
van zinscontext, uit 3 vormen –
waaronder bezittelijk en persoonlijk voornaamwoord

Kies het juiste bezittelijk
voornaamwoord

Wijzig tekst
in zinnen het persoonlijk voornaamwoord veranderen in het
passende bezittelijk voornaamwoord

Vervang het persoonlijk
voornaamwoord door het
bezittelijk voornaamwoord
Corrigeer de zin. Vervang
het persoonlijk voornaamwoord door het juiste
bezittelijk voornaamwoord.
Vul het juiste bezittelijk
voornaamwoord in. Kijk
naar het Nederlandse
woord.

Open vraag
zinnen aanvullen met juiste
bezittelijk voornaamwoord, op
basis van Nederlands woord

7 zinnen
elk met
één te
wijzigen
woord

8

41, 42,
116

41, 42,
117

20

L4

L5

Bezittelijke voornaamThe boat lost
woorden – bijvoeglijk (4) its mast.

Combinatieoefening L

Bezittelijke
voornaamwoorden –
bijvoeglijke
vormen

Plaats woord
bij open plaats in zinnen het
passende bezittelijk voornaamwoord kiezen uit gegeven rijtje

Aanwijzende voornaamwoorden – bijvoeglijke vormen

M1

Aanwijzende voorthis – that –
naamwoorden – bijvoeg- these – those
lijk (1)

M3

Aanwijzende voorCan I have a
naamwoorden – bijvoeg- piece of that
lijk (2)
cake?

Combinatieoefening M

N

Vraagwoorden

N1

Vraagwoorden (1)

N2

N3

Vraagwoorden (2)

Combinatieoefening N

Aanwijzende
voornaamwoorden –
bijvoeglijke
vormen

who – what –
which – when
– where – why
– how
Who is he?

Vraagwoorden

7 zinnen
elk met
één
ontbrekend
woord

41, 42,
118

14

41, 42,
119

Kies het juiste aanwijzend
voornaamwoord. Zeg het
goede antwoord na.

10

43, 120

Vertaal de woorden.
Gebruik het juiste aanwijzend voornaamwoord.

8

43, 121

8

43, 122

8

44, 123

7zinnen
elk met
één
ontbrekend
woord

44, 124

14

44, 125

Open vraag en Meerkeuze
Geef het juiste antwoord
vragen opgenomen uit oefeningen (bezittelijke voornaamL1, L3
woorden)
 Kies het juiste bezittelijk
voornaamwoord.
 Vul het juiste bezittelijk
voornaamwoord in. Kijk
naar het Nederlandse
woord.

M

M2

Welk woord past op de
open plaats?
Klik bij elke zin op het
passende woord uit het
rijtje.

Meerkeuze
bij zinnen het juiste woord kiezen
uit 3 aanwijzende voornaamwoorden
met juiste antwoord ook in geluid
Open vraag
zinnen aanvullen met juiste
bezittelijk + zelfstandig naamwoord, op basis van Nederlandse
woorden
Open vraag en Meerkeuze
vragen opgenomen uit oefeningen
M1, M2

Geef het juiste antwoord
(aanwijzende voornaamwoorden – bijvoeglijke
vormen)
 Kies het juiste aanwijzend
voornaamwoord. Zeg het
goede antwoord na.
 Vertaal de woorden.
Gebruik het juiste aanwijzend voornaamwoord,

Open vraag
zinnen aanvullen met juiste
vraagwoord, op basis van Nederlands vraagwoord
met juiste antwoord ook in geluid
Plaats woord
bij open plaats in zinnen het
passende vraagwoord kiezen uit
gegeven rijtje

Vul het juiste vraagwoord
in. Kijk naar het Nederlandse woord.

Open vraag
vragen opgenomen uit oefening
N1

Geef het juiste antwoord
(Vraagwoorden) Vul het
juiste vraagwoord in. Kijk
naar het Nederlandse
woord.

Welk woord past op de
open plaats?
Klik bij elke zin op het
passende woord uit het
rijtje.
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TOETSEN (onder knop ‘Wat weet je al?’ in het startscherm van de module)
Toets

Rubrieken

Titel

Type

Aantal vragen per keer

Z1

A–B–C

Rubrieken A, B, C – TOETS

Open vraag en Meerkeuze

27

Z2

D–E

Rubrieken D, E – TOETS

Open vraag en Meerkeuze

18

Z3

F–G–H

Rubrieken F, G, H – TOETS

Open vraag

20

Z4

I–J

Rubrieken I, J – TOETS

Open vraag

18

Z5

K–L–M-N

Rubrieken K, L, M, N – TOETS

Open vraag en Meerkeuze

33
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