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KENMERKEN VAN MUISWERK 
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 adap-

tief, 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 oefe-

ningen 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 afbeeldin-

gen.  

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, be-

heerst 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 bepaal-

de vaardigheden. Deze werkwijze wordt verderop uitgelegd, onder het kopje Didactische inzet van Muis-

werkmodules.  
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STRUCTUUR VAN DE MODULES 

Elke Muiswerkmodule richt zich op een vaardigheid binnen een bepaald vak, op een bepaald niveau. De modu-

les 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 

• 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 ingespro-

ken, 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 
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• 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 beves-

tigd. De artikelen over deze studies zijn te lezen via de website van Muiswerk. Zie 

https://muiswerk.nl/vo/wetenschappelijk-onderzoek 

 

https://muiswerk.nl/vo/wetenschappelijk-onderzoek


Lesstof Grammar A1-A2                                                                                                                                                                       6 

 

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 verantwoorde-

lijkheid 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 inge-

deeld, 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 ge-

noeg, 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, flip-

ping 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 diploma-

functionaliteit 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 Muis-

werkmodules.  

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 betrokken-

heid 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 A1-A2 

NIVEAU EN DOELGROEP 

Grammar A1-A2 is gemaakt voor leerlingen die het Engels al beheersen op niveau A1 van het ERK (Europees 

Referentiekader) en heeft als doel de leerling te leiden naar beheersingsniveau A2 van dat kader. Het leer- en 

oefenmateriaal is geschikt voor leerlingen in de eerste klassen van het vmbo, havo, vwo, mbo en hbo. Grammar 

A1-A2 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 A1-A2 gaan uit van het aanbod in de gangbare lesmethodes Engels 

voor niveau A1-A2. De onderwerpen en bijbehorende oefeningen worden specifiek beschreven in het over-

zicht van Grammar A1-A2 aan het eind van deze handleiding. 

 

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. 

• 86 oefeningen, verdeeld over 16 grammaticale hoofdonderwerpen (zogeheten rubrieken), met daarbij 67 

uitlegschermen. De uitlegschermen en oefeningen gaan steeds over een afgebakend deel van het onder-

werp, dus de beheersing van kennis en vaardigheden wordt geleidelijk opgebouwd. Het maakt de oefenin-

gen 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, Open vraag met geluid, Meerkeuze (uit 2, 3 of 4 mogelijkheden), Meerkeuze met geluid, Wijs aan 

in zin, Wijzig tekst enVolgorde. Bij de reeks oefeningen over een deelonderwerp zijn steeds verschillende 

oefenvormen toegepast, zodat er voor de leerling de nodige afwisseling is bij het oefenen. 

• Leerlingen kunnen dezelfde oefening meerdere keren maken. De woorden of zinnen in de herhaalde oefe-

ningen zijn varianten op de woorden of zinnen die eerder verschenen bij de oefening. Er zijn in totaal meer 

dan 3900 vragen, die per oefening in afwisseling tevoorschijn komen. 

 

ONDERSTEUNING MET GELUID 

Grammar A1-A2 biedt waar nuttig en 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 A1-A2. 

• 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.  
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Taalgebruik 

Het Engels in de voorbeelden bij de uitleg en in de oefeningen van Grammar A1-A2 gaat uit van de woorden-

schatkennis op niveau A1. Om geen bijkomende drempel te leggen voor begrip of uitvoering zijn ook vaak 

hoogfrequente woorden gebruikt, en woorden die in het Nederlands (bijna) hetzelfde zijn. De zinnen zijn 

meestal enkelvoudig en gaan uit van beheersing van grammatica op niveau 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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Open vraag met geluid 

 

 
Meerkeuze  
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Meerkeuze met geluid 

 
 

Wijs aan in zin 
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Wijzig tekst 

 

 

Volgorde 
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OVERZICHT VAN HET LEER- EN OEFENMATERIAAL VAN GRAMMAR A1-A2 
De hoofdonderwerpen staan in de rubrieken A-P, de deelonderwerpen bij de genummerde oefeningen per 
rubriek. 
De instructie in de kopregel van de oefening staat in vette letter, de bijkomende instructie in de vragen in nor-
male letter. 
 

A Zelfstandig naamwoord meervoud 

Oefening Deelonderwerp Titel oefening Oefenvorm Instructie 

Aantal  
vragen 
per keer 

Num-
mers 
uitleg 
scher
men 

A1 
 

Zelfstandig naamwoord 
meervoud (1): gewone 
en bijzondere vormen 

fans – boxes – 

stories – heroes 

Open vraag 
Losse Engelse woorden in 
het meervoud zetten. 
Met juiste antwoord ook in 
geluid, en nazeggen. 

Schrijf het meervoud op 
Het meervoud van xx is … 
 10 2, 3 

A2  Zelfstandig naamwoord 
meervoud (2): bijzon-
dere vormen - 1 

roofs – thieves Open vraag 
Losse Engelse woorden in 
het meervoud zetten. 
Met juiste antwoord ook in 
geluid, en nazeggen. 

Schrijf het meervoud op 
Het meervoud van xx is …  

10 2,3, 4 

A3   Zelfstandig naamwoord 
(3): bijzondere vormen 
- 2 

teeth – sheep 
 

Open vraag 
Losse Engelse woorden in 
het meervoud zetten. 
Met juiste antwoord ook in 
geluid, en nazeggen. 

Schrijf het meervoud op 
Het meervoud van xx is …  

10 
2, 3, 4, 
5 

A4  Zelfstandig naamwoord 
meervoud (4): 
bijzondere vormen - 3 

scissors – 
savings 
 

Open vraag  
Losse Nederlandse woord-
combinaties vertalen. 

Vertaal de woorden 
Vertaal in het Engels: xx  10 

2, 3, 4, 
5, 6 

A5  Combinatieoefening A Zelfstandig 
naamwoord 
meervoud 

Open vraag  
Vragen opgenomen uit 
oefeningen A1, A2, A3, A4. 

Geef het juiste antwoord 
(Zelfstandig naamwoord 
meervoud) 
• Schrijf het meervoud op 
• Vertaal de woorden 

26 
2, 3, 4, 
5, 6 

B Bijwoord 

B1  Bijwoord (1): bijvoeg-
lijk naamwoord of 
bijwoord? 

quiet – quietly Wijs aan in zin 
In een zin eerst het bijvoeg-
lijk naamwoord en dan het 
bijwoord aanwijzen. 

Wijs het juiste woord in 
de zin aan 
• Wijs het bijvoeglijk 

naamwoord aan.  
• Wijs het bijwoord aan. 

22 7, 8 

B2  Bijwoord (2): vorm - 1 quickly – totally Wijzig tekst 
Zinnen aanvullen met 
bijwoord gevormd op basis 
van het bijvoeglijk naam-
woord. Vorming zonder 
bijzonderheden.  

Maak het bijwoord 
Het bijvoeglijk naamwoord 
tussen aanhalingstekens: ' ' 
moet nog een bijwoord 
worden. Maak het juiste 
bijwoord. 

8 zinnen 
elk met 
één te 
wijzigen 
vorm 

7, 8, 9 

B3 
 

Bijwoord (3): vorm - 2 easily – terribly Open vraag 
Zinnen aanvullen met 
bijwoord gevormd op basis 
van het bijvoeglijk naam-
woord. Vorming zonder en 
met bijzonderheden. 

Vul de juiste vorm van 
het bijwoord in 

8 7, 8, 9 

B4 
 

Bijwoord (4): vorm - 3 fast – well Open vraag 
Zinnen aanvullen met 
bijwoord op basis van het 
Nederlandse woord.  
Vorming zonder en met 
bijzonderheden, en onregel-
matige vormen. 

Vul het bijwoord in 
Vul de zin aan met het 
bijwoord. Ga uit van het 
Nederlandse woord. 9 

7, 8, 9,  
10 
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B5 
 

Bijwoord (5): vorm - 4 It smells nice. Wijzig tekst 
Zinnen aanvullen met 
bijwoord gevormd op basis 
van het bijvoeglijk naam-
woord.  
Vorming zonder en met 
bijzonderheden, en bijwoord 
gelijk aan bijvoeglijk naam-
woord. 

Maak het bijwoord 
Verander het woord in een 
bijwoord. Of laat het woord 
staan als er niets hoeft te 
veranderen. 

7 zinnen 
elk met 
één te 
wijzigen 
vorm 

7, 8, 9,  
10, 68, 
69, 70 

B6 Combinatieoefening B  Bijwoord Open vraag  
Vragen opgenomen uit 
oefeningen B3, B4. 

Geef het juiste antwoord 
(Bijwoord) 
• Vul de juiste vorm van 

het bijwoord in 
• Vul het bijwoord in 

20 
7, 8, 9,  
10, 68, 
69, 70 

C Niet-precieze hoeveelheden 

C1 Niet-precieze hoeveel-
heden (1): veel 

much – many – 
a lot – a lot of – 
lots of 

Meerkeuze 
Bij zinnen kiezen tussen 
much, many, a lot of / lots of 
en a lot.  
Keuze uit 2 opties. 

Kies de juiste vorm voor 
‘veel’ 

10 12 

C2 Niet-precieze hoeveel-
heden (2): weinig 

little – a little – 
a bit – a bit of – 
few – a few 

Open vraag 
Zinnen aanvullen met juiste 
vertaling van ‘weinig’. 

Vertaal. Kies uit: little – a 
little – a bit – a bit of – 
few – a few. 

10 13 

C3 Niet-precieze hoeveel-
heden (3): een paar – 
wat - 1 

some – any (1) Meerkeuze 
Bij zinnen juiste woord 
kiezen: some of any. 

Kies het juiste woord 

11 14 

C4 Niet-precieze hoeveel-
heden (4): een paar – 
wat - 2 

some – any (2) Wijzig tekst 
In zinnen juiste woord 
invullen: some of any. 

Vul het juiste woord in: 
‘some’ of ‘any’ 

8 zinnen 
elk met 
één in te 
vullen 
woord  

14 

C5 Combinatieoefening C Niet-precieze 
hoeveelheden 

Open vraag en Meerkeuze 
Vragen opgenomen uit 
oefeningen C1, C2, C3. 

Geef het juiste antwoord 
(Niet- 
precieze hoeveelheden) 
• Kies de juiste vorm voor 

‘veel’ 
• Vertaal. Kies uit: little – a 

little – a bit – a bit of – 
few – a few. 

• Kies het juiste woord 

16 
12, 13, 
14 

D Bezit 

D1 Bezit (1): bezittelijke 
voornaamwoorden - 1 

my – mine Meerkeuze 
Bij zinnen de juiste vorm van 
het bezittelijk voornaam-
woord kiezen (bijvoeglijke 
en zelfstandige vormen). 
Telkens keuze uit 3 opties, 
met één goed antwoord. 

Kies de juiste vorm van 
het bezittelijk voor-
naamwoord 

10 15 

D2 Bezit (2): bezittelijke 
voornaamwoorden - 2 

my – mine, your 
– yours 

Open vraag 
Zinnen aanvullen met de 
juiste vorm van het bezitte-
lijk voornaamwoord (bij-
voeglijke en zelfstandige 
vormen), op basis van het 
Nederlandse woord.  

Vul aan met het bezitte-
lijk voornaamwoord 
Vertaal het bezittelijk 
voornaamwoord. Gebruik 
de juiste vorm: bijvoeglijk 
of zelfstandig. 

17 15 

D3 Bezit (3): bezittelijk 
voornaamwoord, of 
niet? 

your – you’re  
 

Meerkeuze 
Bij zinnen kiezen tussen 
juiste vorm (bijvoeglijke en 
zelfstandige bezittelijke 
voornaamwoorden, en 
woorden of woordcombina-
ties die erop lijken). Telkens 
keuze uit 3 opties, met één 
goed antwoord. 

Kies de juiste optie 

12 16 
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D4 Bezit (4): possessive ’s / 
’ / ‘of’ - 1 

my friend’s 
party – my 
friends’ party  

Open vraag 
Woordcombinaties aanvullen 
met juiste bezitsvorm achter 
naam of woord. 

Maak de bezitsvorm. 
Gebruik ‘s, apostrof: ‘, of 
het woordje ‘of’. 8 17 

D5 Bezit (5): possessive ’s / 
’ / ‘of’ - 2 

I’m on my way 
to the baker’s. 

Open vraag 
Zinnen aanvullen met juiste 
bezitsvorm achter naam of 
woord. 

Maak de bezitsvorm. 
Gebruik ‘s, apostrof: ‘, of 
het woordje ‘of’. 

8 17, 18 

D6 Combinatieoefening D Bezit Open vraag en Meerkeuze 
Vragen opgenomen uit 
oefeningen D1, D2, D3, D4, 
D5. 

Geef het juiste antwoord 
(Bezit)  
• Kies de juiste vorm van 

het bezittelijk voor-
naamwoord 

• Vul aan met het bezitte-
lijk voornaamwoord 

• Kies de juiste optie 
• Maak de bezitsvorm. 

Gebruik ‘s, apostrof: ‘, of 
het woordje ‘of’. 

• Maak de bezitsvorm. 
Gebruik ‘s, apostrof: ‘, of 
het woordje ‘of’. 

46 
15, 16, 
17, 18 

E Wederkerende voornaamwoorden 

E1 Wederkerende voor-
naamwoorden (1) 

I’ve hurt myself Open vraag 
Zinnen aanvullen met juiste 
wederkerende voornaam-
woord, op basis van het 
Nederlandse woord.  

Vul het juiste wederke-
rende voornaamwoord in 

10 19 

E2 Wederkerende voor-
naamwoorden (2): 
verschil Engels - Neder-
lands 

I know myself –  
I remember 
 
 

Wijzig tekst  
Zinnen aanvullen met een 
wederkerend voornaam-
woord – alleen waar nodig.  

Voeg, alleen waar nodig, 
een wederkerend voor-
naamwoord toe 
Typ bij X het wederkerend 
voornaamwoord, of typ – 
als er niets hoeft te staan 

8 zinnen 
elk met 
één item 

19, 20 

E3 Wederkerende voor-
naamwoorden (3): ‘zelf’ 

I’ll do it myself Open vraag  
Zinnen aanvullen met de 
juiste vorm voor het Neder-
landse woord ‘zelf’. 

Vul de zin aan met het 
juiste woord voor het 
Nederlandse ‘zelf’ 

8 
19, 20,  
21 

E4 Combinatieoefening E Wederkerende 
voornaam-
woorden 

Open vraag 
Vragen opgenomen uit 
oefeningen E1, E3. 

Geef het juiste antwoord 
(Wederkerende voor-
naamwoorden)  
• Vul het juiste wederke-

rende voornaamwoord in 
• Vul de zin aan met het 

juiste woord voor het 
Nederlandse ‘zelf’ 

18 
19, 20,  
21 

F Have got 

F1 Have got (1): bevesti-
gende vormen 

I have got – I’ve 
got 

Wijzig tekst  
Onderwerp + bevestigende 
onverkorte vorm van ‘have 
got’ veranderen in onder-
werp + de verkorte vorm. 

Maak de juiste vormen 
van ‘have got’  
Vervang het onderwerp + 
de vorm van 'to have' door 
het onderwerp + de ver-
korte vorm van 'have got'. 

7 zinnen 
elk met 
één te 
wijzigen 
woord-
combi-
natie 

22 

F2 Have got (2): bevesti-
gende en ontkennende 
vormen  

she’s got – she 
hasn’t got 

Open vraag 
Zinnen aanvullen met 
onderwerp + verkorte 
bevestigende of ontkennende 
vorm van ‘have got’. 

Maak de juiste vormen 
van ‘have got’ 
Vul de verkorte vorm van 
‘have got’ in. Gebruik de 
aanwijzingen. 

12 22, 23 

F3 Have got (3): vragende 
vormen 

have I got?– 
haven’t I got? 

Volgorde  
Zinsdelen voor vraagzinnen 
en ontkennende vraagzinnen 
met ‘have got’ in goede 
volgorde zetten. 

Klik in de juiste volgorde 
op de zinsdelen van de 
vraagzin 10 

22, 23, 
24 

F4  Combinatieoefening F Have got Open vraag 
Vragen opgenomen uit 

Geef het juiste antwoord 
(Have got) 

12 
22, 23, 
24 
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oefening F2. Maak de juiste vormen van 
‘have got’ 

G Present continuous 

G1 Present continuous (1): 
bevestigende vormen - 
1 

she is working – 
we’re dancing 

Open vraag  
Zinnen aanvullen met 
onderwerp + juiste vorm van 
‘to be (verkort of onverkort) 
+ juiste vorm van werk-
woord + -ing. 

Vul aan met onderwerp + 
present continuous  
Vul aan met het onderwerp 
en de gevraagde vorm van 
de present continuous 

9 25, 26 

G2 Present continuous (2): 
bevestigende vormen -
2 

you are kidding 
– he is lying 

Open vraag  
Zinnen aanvullen met juiste 
vorm van de present conti-
nuous, met de onverkorte 
vorm van ‘to be’. 

Vul de present conti-
nuous in, met de onver-
korte vorm van ‘to be’ 9 

25, 26, 
27 

G3  Present continuous (3): 
ontkennende vormen 

I’m not joking – 
you aren’t 
listening 

Wijzig tekst 
In zinnen bevestigende vorm 
van de present continuous 
veranderen in ontkennende 
vorm, waar mogelijk met 
verkorte vorm van ‘not’. 

Maak de ontkennende 
present continous 
Maak de present conti-
nuous ontkennend, met de 
verkorte vorm van not 
waar mogelijk. 

7 zinnen 
elk met 
één te 
wijzigen 
werk-
woords-
vorm 

25, 26,  
27, 28 

G4 Present continuous (4): 
vragen en ontkennende 
vragen 

is she filming? – 
aren’t they 
studying? 

Wijzig tekst  
In zinnen bevestigende of 
ontkennende vorm van de 
present continuous verande-
ren in vragende of vragend 
ontkennende vorm. 

Maak de vraag 
Verander de hele zin in een 
vraag. Gebruik voor de 
ontkenning de verkorte 
vorm van 'not' waar 
mogelijk. 

7 zinnen 
elk met 
een te 
wijzigen 
werk-
woords-
vorm  

25, 26,  
27, 28 

G5 Present simple en 
present continuous: 
gebruik  

it often rains – 
it’s raining  

Open vraag 
Zinnen aanvullen met juiste 
vorm van passende werk-
woordstijd: present simple of 
present continuous. 

Vul aan met de present 
simple of present conti-
nuous 
Kies tussen present simple 
en present continuous 
(onverkorte vorm). 

8 
25, 26,  
27, 28, 
29 

G6  Combinatieoefening G Present conti-
nuous  

Open vraag 
Vragen opgenomen uit 
oefeningen G1, G2, G5. 

Geef het juiste antwoord 
(Present continuous)  
• Vul aan met onderwerp + 

present continuous 
• Vul de present conti-

nuous in, met de onver-
korte vorm van ‘to be’  

• Vul aan met de present 
simple of present conti-
nuous 

14 
25, 26,  
27, 28, 
29 

H Past simple 

H1 Past simple (1): uit-
spraak 

asked – loved – 
waited 

Meerkeuze met geluid 
Past simple van gegeven 
werkwoord maken en juiste 
klank kiezen van de uitgang -
ed: [t], [d] of [id]. 
Met juiste antwoord ook in 
geluid, en nazeggen. 

Kies de juiste uitspraak 
van de uitgang ‘-ed’  
Maak de past simple vorm 
en spreek die uit. Hoe 
klinkt de uitgang  
‘-ed’? 

10 30, 31 

H2 Past simple (2): beves-
tigende vormen  

opened – closed 
– stopped – 
studied 

Open vraag 
Past simple opschrijven van 
gegeven werkwoord. 
Met juiste antwoord ook in 
geluid, en nazeggen 

Schrijf de past simple op  
De past simple van xx is … 

10 30, 31 

H3 Past simple (3): vragen 
– regelmatig - 1 

Did you order a 
pizza?  

Volgorde  
Zinsdelen voor vraagzinnen 
en ontkennende vraagzinnen 
met de past simple in goede 
volgorde zetten. 

Klik in de juiste volgorde 
op de zinsdelen van de 
vraagzin 8 

30, 31, 
32 

H4  Past simple (4): vragen- 
regelmatig -2 

Didn’t he laugh? Wijzig tekst  
Bevestigende zinnen met de 
past simple veranderen in 
ontkennende vragen. 

Verander de zin in een 
ontkennende vraag 
Maak van de zin een 
ontkennende vraag met de 

7 zinnen 
elk met 
een te 
wijzigen 

30, 31, 
32 
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verkorte vorm van 'not'. 
Zet ook het vraagteken. 

werk-
woords-
vorm 

H5 Past simple (5): onre-
gelmatig -1  

I had – I said Open vraag 
Past simple opschrijven van 
gegeven Engels werkwoord. 
Met juiste antwoord ook in 
geluid, en nazeggen 

Schrijf depast simple op  
De past simple van xx is … 

10 
33, 34, 
35, 36 

H6  Past simple (6): onre-
gelmatig -2 

we gingen – we 
went 

Wijzig tekst  
In zinnen Nederlandse 
werkwoordsvorm in de 
verleden tijd vervangen door 
overeenkomstige vorm van 
de past simple (onregelmati-
ge vormen). 

Schrijf de past simple op 
Verander de Nederlandse 
werkwoordsvorm in de 
past simple van het Engelse 
werkwoord. 

7 zinnen 
elk met 
een te 
wijzigen 
werk-
woords-
vorm 

33, 34, 
35, 36 

H7 Past simple (7): vragen 
- regelmatig en onre-
gelmatig   

was I? – wasn’t 
I? – did he go? – 
didn’t he go? 

Open vraag 
Zinnen aanvullen met de 
aangegeven vorm van de 
past simple: vragend of 
vragend ontkennend. 

Schrijf de vragende vorm 
van de past simple op 
Maak de vragende vorm 
van de past simple volgens 
de aanwijzignen. 

8 

30, 31, 
32, 33, 
34, 35, 
36, 37 

H8 Past simple (8): alle 
vormen  

started – saved 
stopped – tried 
– had - was 

Open vraag 
Juiste past simple opschrij-
ven van gegeven werkwoord. 
Met juiste antwoord ook in 
geluid, en nazeggen. 

Schrijf de past simple op  
De past simple van xx is … 

10 

30, 31, 
32, 33, 
34, 35, 
36, 37 

H9 Combinatieoefening H Past simple Open vraag en Meerkeuze 
Vragen opgenomen uit 
oefeningen H1, H2, H5, H7, 
H8. 

Geef het juiste antwoord 
(Past simple) 
• Kies de juiste uitspraak 

van de uitgang ‘-ed’ 
• Schrijf de past simple op 
• Schrijf de past simple op 
• Schrijf de vragende vorm 

van de past simple op 
• Schrijf de past simple op 

18 

30, 31, 
32, 33, 
34, 35, 
36, 37 

I Present perfect 

I1 Present perfect (1): 
regelmatige vormen en 
bijzonderheden 

I’ve worked, 
lived, tried, 
stopped 

Open vraag 
Present perfect opschrijven 
van gegeven onderwerp en 
werkwoord (onverkorte en 
verkorte vormen) 

Schrijf de present perfect 
op 

8 38, 39 

I2 Present perfect (2): 
uitspraak van het 
voltooid deelwoord 

hoped – lived - 
chatted 

Meerkeuze met geluid 
Voltooid deelwoorden van 
gegeven werkwoord maken 
en juiste klank kiezen van de 
uitgang -ed: [t], [d] of [id]. 
Regelmatige vormen en 
bijzonderheden. 
Met juiste antwoord ook in 
geluid, en nazeggen 

Kies de juiste uitspraak 
van de uitgang ‘-ed’  
Maak het voltooid deel-
woord en spreek dat uit. 
Welke klank heeft de 
uitgang -ed?  

10 
38, 39, 
40 

I3 Present perfect (3): 
vragen en ontkennende 
vragen 

have you closed 
– haven’t they 
paid? 

Volgorde  
Zinsdelen voor vraagzinnen 
en ontkennende vragen met 
de present perfect in goede 
volgorde zetten. 

Klik in de juiste volgorde 
op de zinsdelen van de 
vraagzin 8 

38, 39, 
40, 41 

I4  Present perfect (4): 
ontkennende vormen  

I haven’t  
finished – he 
hasn’t replied 

Open vraag  
Present perfect na gegeven 
onderwerp en werkwoord 
opschrijven: ontkennende 
vorm met verkorte vorm van 
‘not’.  
Regelmatige vormen en 
bijzonderheden. 

Vul de ontkennende 
present perfect in, met de 
verkorte vorm van 'not' 

8 
38, 39, 
40, 41 



Lesstof Grammar A1-A2                                                                                                                                                                       

18 

 

I5 Present perfect (5): 
onregelmatig voltooid 
deelwoord -1  

made – known – 
seen 
 

Open vraag 
Voltooid deelwoord (onre-
gelmatig) opscrhijven van 
gegeven werkwoord. 
Met juiste antwoord ook in 
geluid, en nazeggen. 

Schrijf het voltooid 
deelwoord op  
Het voltooid deelwoord 
van xx is … 9 

42, 43, 
44, 45 

I6  Present perfect (6): alle 
vormen -1 

cooked – saved 
– skipped – 
dried – done 

Open vraag 
Juiste voltooid deelwoord 
(regelmatig of onregelmatig) 
opschrijven van gegeven 
werkwoord 
Met juiste antwoord ook in 
geluid, en nazeggen. 

Schrijf het voltooid 
deelwoord op 
Het voltooid deelwoord 
van xx is … 10 

38, 39, 
40, 41, 
42, 43, 
44, 45 

I7 Present perfect (7): alle 
vormen - 2 

we zijn geweest 
– we have been 

Wijzig tekst 
In zinnen Nederlandse 
werkwoordsvorm in de 
voltooid tegenwooridge tijd 
vervangen door overeen-
komstige vorm van de 
present perfect (alle vor-
men). 

Vertaal de werkwoords-
vorm 
Vertaal het werkwoord 
naar de present perfect 
met de onverkorte vorm 
van 'to have', en bij een 
ontkenning de ''verkorte'' 
vorm van 'not'. 

7 zinnen 
elk met 
een te 
wijzigen 
werk-
woords-
vorm 

38, 39, 
40, 41, 
42, 43, 
44, 45 

I8 Past simple en present 

perfect: gebruik  

we did – we 
have done 

Open vraag 
Zinnen aanvullen met juiste 
vorm van passende werk-
woordstijd: past simple of 
present continuous. 

Schrijf de juiste werk-
woordsvorm op 
Vul de juiste werkwoords-
vorm in: past simple of 
present perfect (onverkor-
te vorm). 

8 

38, 39, 

40, 41, 

42, 43, 

44, 45, 

46, 47 

I9 Combinatieoefening I Present perfect Open vraag en Meerkeuze 
Vragen opgenomen uit 
oefeningen I1, I2, I4, I5, I6, I8. 

Geef het juiste antwoord 
(Present perfect) 
• Schrijf de present perfect 

op 
• Kies de juiste uitspraak 

van de uitgang ‘-ed’  
• Vul de ontkennende 

present perfect in, met de 
verkorte vorm van 'not' 

• Schrijf het voltooid 
deelwoord op  

• Schrijf het voltooid 
deelwoord op 

• Schrijf de juiste werk-
woordsvorm op 

31 

38, 39, 
40, 41, 
42, 43, 
44, 45, 
46, 47 

J Past continuous 

J1 Past continuous (1): 
bevestigende, ontken-
nende en vragende 
vormen 

I was working – 
they weren’t 
listening 

Open vraag  
Zinnen aanvullen met juiste 
vorm van ‘to be’ (bevestigend 
of ontkennend) en gegeven 
werkwoord + -ing. 

Schrijf de past conti-
nuous op 
Vul de past continuous in. 
Gebruik bij de ontkenning 
de verkorte vorm van ‘not’. 

8 
48, 49, 
50 

J2 Past continuous (2): 
vragen en ontkennende 
vragen - 1 

were you 
kidding? – 
wasn’t it rain-
ing? 

Volgorde 
Zinsdelen voor vraagzinnen 
en ontkennende vragen met 
de past continuous 
in goede volgorde zetten. 

Klik in de juiste volgorde 
op de zinsdelen van de 
vraagzin 8 

48, 49, 
50 

J3 Past continuous (3): 
vragen en ontkennende 
vragen -2  

was she film-
ing? – weren’t 
they studying? 

Open vraag  
Vragen en ontkennende 
vragen aanvullen met on-
derwerp en past continuous 
van werkwoord. 

Vul de vraag aan met het 
onderwerp en de past 
continuous  7 

48, 49, 
50 

J4  Combinatieoefening J Past continuous  Open vraag 
Vragen opgenomen uit 
oefeningen J1, J3. 

Geef het juiste antwoord 
(Past continuous)  
• Schrijf de past conti-

nuous op 
• Vul de vraag aan met het 

onderwerp en de past 
continuous 

18 
48, 49, 
50 
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K Past perfect 

K1 Past perfect (1): beves-
tigende en ontkennen-
de vormen 

I had finished – 
it hadn’t  
stopped 

Open vraag  
Onderwerp + bevestigende of 
ontkennende past perfect 
opschrijven (voltooid deel-
woord regelmatig, met 
bijzonderheden, of onregel-
matig). 

Schrijf de past perfect op 
Vul aan met het onderwerp 
en de past perfect. Gebruik 
de onverkorte vorm van 'to 
have' en bij de ontkenning 
de verkorte vorm van 'not'. 

8 

51, 52, 
67, 40, 
42, 43, 
44, 45 

K2 Past perfect (2): vragen 
en ontkennende vragen  

had you 
booked? – 
hadn’t they left? 

Wijzig tekst 
In vragen en ontkennende 
vragen Nederlands werk-
woord in de voltooid verle-
den tijd vervangen door 
overeenkomstige vorm van 
de past perfect (voltooid 
deelwoord regelmatig, met 
bijzonderheden of onregel-
matig). 

Vertaal de werkwoords-
vorm 
Vertaal de werkwoords-
vorm naar de past perfect 
met de ''onverkorte'' vorm 
van 'to have, en bij de 
ontkenning de ''verkorte'' 
vorm van 'not'. 

7 zinnen 
elk met 
een te 
wijzigen 
werk-
woords-
vorm 

51, 52, 
67, 40, 
41, 42, 
43, 45 

K3  Combinatieoefening K Past perfect  Open vraag 
Vragen opgenomen uit 
oefening K1. 

Geef het juiste antwoord 
(Past perfect) 
Schrijf de past perfect op 

13 

51, 52, 
67, 40, 
41, 42, 
43, 45 

L Toekomst 

L1 Toekomst (1) it runs/is 
running/is 
going to 
run/will run - 
shall I run? 

Meerkeuze 
Bij zinnen de juiste werk-
woordsvorm kiezen: present 
simple, present continuous, 
be going to, will, of shall. 
Telkens 3 opties, met één 
goed antwoord. 

Kies de juiste werk-
woordsvorm voor de 
toekomst  

10 53, 54 

L2 Toekomst (2) is it going to 
stop? - we won't 
stop - isn't he 
going to stop? 

Open vraag  
Zinnen aanvullen met 
onderwerp en gevraagde 
werkwoordsvorm voor de 
toekomst: present simple, 
present continuous, be going 
to, of will. 

Vul de zin over de toe-
komst aan 
Vul aan volgens de aanwij-
zingen. Gebruik van 'to be' 
de onverkorte vormen, en 
bij de ontkenning de 
verkorte vorm van 'not'. 

7 53, 54 

L3  Combinatieoefening L Toekomst  Open vraag en Meerkeuze 
Vragen opgenomen uit 
oefeningen L1, L2. 

Geef het juiste antwoord 
(Toekomst)  
• Kies de juiste werk-

woordsvorm voor de 
toekomst 

• Vul de zin over de toe-
komst aan 

11 53, 54 

M Kunnen, mogen, moeten, zou(den) 

M1 Kunnen (1) can – could – 
may – might 

Open vraag 
Zinnen aanvullen met 
passend werkwoord voor de 
toekomst. Kiezen uit can, 
could, may of might (bevesti-
gende of ontkennende vorm). 

Vertaal de werkwoords-
vorm 
Kies tussen can, could, may 
en might. Gebruik bij de 
ontkenning de verkorte 
vorm van ‘not’ als die 
mogelijk is. 

8 55, 56 

M2 Kunnen (2) to be able to Volgorde 
Zinsdelen voor vragen en 
ontkennende vragen met ‘to 
be able to’ in de juiste 
volgorde zetten.  

Klik in de juiste volgorde 
op de zinsdelen van de 
vraag 8 55, 56 

M3 Mogen  can – could – 
may – to be 
allowed to 

Volgorde 
Zinsdelen voor vragen en 
ontkennende vragen met can, 
could, may, to be allowed to 
in de juiste volgorde zetten. 

Klik in de juiste volgorde 
op de delen van de vraag 

8 57 
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M4 Moeten  must – should – 
to have to – 
need to 

Open vraag 
Zinnen aanvullen met de 
juiste vorm van het gevraag-
de werkwoord: must, should, 
to have to, need to. 

Vul een werkwoords-
vorm voor 'moeten' in 
Vul de zin aan volgens de 
aanwijzingen. Gebruik bij 
de ontkenning de 
verkorte vorm van 'not'. 

8 58, 59 

M5 Kunnen, mogen, moe-
ten, zou(den)  
 

kunnen – 
mogen – moe-
ten – zou(den) 

Meerkeuze  
Bij zinnen één van twee 
juiste werkwoordsvormen 
kiezen: bevestigende, ont-
kennende, vragend of vra-
gend ontkennende vormen 
van  
can, could, to be able to, may, 
might, to be allowed to, must, 
should, to have to, need to, 
would). 
Telkens 4 opties, met 2 goede 
antwoorden. 

Kies de juiste werk-
woordsvorm 
Wijs één van de twee goede 
antwoorden aan. 

10 
55, 56, 
57, 58, 
59, 60 

M6 Combinatieoefening M 
 

Kunnen, mogen, 
moeten, 
zou(den) 

Open vraag en Meerkeuze 
Vragen opgenomen uit 
oefeningen M1, M4, M5. 

Geef het juiste antwoord 
(Kunnen, mogen, moeten, 
zou(den))  
• Vertaal. Kies tussen can, 

could, may en might. 
Gebruik bij de ontken-
ning de verkorte vorm 
van 'not' als die mogelijk 
is. 

• Vul een werkwoords-
vorm voor 'moeten' in 

• Kies de juiste werk-
woordsvorm 

16 
55, 56, 
57, 58, 
59, 60 

N Tag questions  

N1 Tag questions (1) It’s cold, isn’t it? 
– We’ll win, 
won’t we? 

Meerkeuze 
Juiste tag question kiezen bij 
gegeven zin. Alleen zinnen 
met to be of hulpwerkwoord. 
Telkens 3 opties, met één 
antwoord goed. 

Kies de juiste tag  
question 

8 61, 62 

N2 
 

Tag questions (2) We can go, can’t 
we?  

Open vraag 
Zinnen aanvullen met juiste 
tag question. Alleen zinnen 
met to be of hulpwerkwoord. 

Vul aan 
Vul aan met de juiste tag 
question. Gebruik bij de 
ontkennning de verkorte 
vorm van 'not'. 

10 61, 62 

N3 Tag questions (3) You travel a lot, 
don’t you? 

Meerkeuze 
Bij zinnen de juiste tag 
question kiezen. Zinnen met 
to be, hulpwerkwoord of 
zelfstandig werkwoord. 
Telkens 4 opties, met één 
antwoord goed. 

Kies de juiste tag  
question 

10 
61, 62, 
63 

N4 Tag questions (4) That would be 
nice, wouldn’t 
it? 

Open vraag 
Zinnen aanvullen met juiste 
tag question. Zinnen met to  
be, hulpwerkwoord of 
zelfstandig werkwoord. 

Vul aan  
Vul aan met de juiste tag 
question. Gebruik bij de 
ontkennning de verkorte 
vorm van 'not'. 

9 
61, 62, 
63 

N5 Combinatieoefening N Tag questions Open vraag en Meerkeuze 
Vragen opgenomen uit 
oefeningen N1, N2, N3, N4. 

Geef het juiste antwoord 
(Tag questions)  
• Kies de juiste tag 

question 

30 
61, 62, 
63 
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• Vul aan 
• Kies de juiste tag 

question 
• Vul aan 

O Short yes/no answers  

O1 Short yes/no answers 
(1) 

Is it cheap? – 
Yes, it is.; Did 
you know? – No, 
I didn’t. 

Meerkeuze 
Bij vragen het juiste short 
answer kiezen. Answers met 
‘to be’, hulpwerkwoord of 
‘do’ (alle werkwoordstijden). 
Telkens 3 opties, één ant-
woord goed. 

Kies het juiste  
‘short yes/no answer’ 

10 64 

O2 Short yes/no answers 
(2) 

Can you wait? – 
Yes, I can.; Does 
this hurt? – No, 
it doesn’t. 

Open vraag 
Bij vragen het juiste short 
answer opschrijven.  
Zinnen met to be, hulpwerk-
woord of ‘do’ (alle werk-
woordstijden). 

Vul het juiste  
‘short yes/no answer’ in 
Gebruik bij de ontkenning 
de verkorte vorm van ‘not’ 
waar dat kan 

8 64 

O3 Combinatieoefening O Short yes/no 
answers 

Open vraag en Meerkeuze 
Vragen opgenomen uit 
oefeningen O1, O2. 

Geef het juiste antwoord 
(Short yes/no answers)  
• Kies het juiste  

‘short yes/no answer’ 
• Vul het juiste  

‘short yes/no answer’ in 

16 64 

P Betrekkelijke voornaamwoorden 

P1 Betrekkelijke voor-
naamwoorden (1) 

the boy who 
was there – the 
dog that bit me 

Open vraag 
Zinnen aanvullen met het 
juiste betrekkelijke voor-
naamwoord: who, which of 
that. 

Vul aan met who, which 
of that 
 7 65 

P2 Betrekkelijke voor-
naamwoorden (2) 

the man who 
passed – the 
man I saw 

Wijzig tekst 
In zinnen het betrekkelijk 
voornaamwoord ‘which’ of 
‘that’ overtypen als het 
noodzakelijk is in de zin, en 
weghalen als het niet nood-
zakelijk is in de zin. 

Kan het betrekkelijk 
voornaamwoord weg, of 
niet? 
Kan het betrekkelijk 
voornaamwoord weg? Typ 
dan een streepje: –. Moet 
het erbij? Typ het dan over. 

7 zinnen 
elk met 
één item 
(in te 
vullen of 
weg te 
laten) 

65, 66 

P3 Combinatieoefening P Betrekkelijke 
voornaam-
woorden 

Open vraag  
Vragen opgenomen uit 
oefening P1. 

Geef het juiste antwoord 
(Betrekkelijke voor-
naamwoorden)  
• Vul aan met who, which 

of that 
• Kan het betrekkelijk 

voornaamwoord weg, of 
niet? 

7 65, 66 

 

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 24 
Z2 D – E  Rubrieken D, E – TOETS Open vraag en Meerkeuze 24 

Z3 F – G – H Rubrieken F, G, H – TOETS Open vraag en Meerkeuze 24 

Z4 I – J – K Rubrieken I, J, K – TOETS Open vraag en Meerkeuze 24 

Z5 L – M – N – O – P Rubrieken L, M, N, O, P – TOETS Open vraag en Meerkeuze 30 

 

 


