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INLEIDING
Muiswerk-programma’s zijn programma’s voor het onderwijs. De programma’s zijn verkrijgbaar
als web-based versie. Gebruikers kunnen op elk moment vanaf elke plek van de programma’s
gebruik maken (ook vanuit huis).
Het belangrijkste principe van Muiswerk-programma’s is dat een diagnostische toets de student
stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten.
De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. De docent heeft een
scala aan mogelijkheden om leerlingen te sturen en de voortgang te bewaken.
Het programma Words A0-A1 is gemaakt voor leerlingen die het Engels nog nauwelijks beheersen (A0), met het doel om uit te komen bij A1-niveau. Het gaat dan om de hoogste groepen van
het basisonderwijs, de basiseducatie en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Het
programma behandelt op een eenvoudige manier ruim 1.000 eenvoudige, alledaagse en meestal
hoogfrequente woorden, bijvoorbeeld: hair, mouse, eye, bike, play, cat. Voor het ontwikkelen is de
EIBO-woordenlijst (met ruim 500 woorden) het uitgangspunt geweest.
Welke moedertaal de leerling spreekt is voor het gebruik van het programma niet van belang.
Words A0-A1 is naast elke lesmethode te gebruiken en leerlingen hoeven geen specifieke voorkennis te hebben.

HET BELANG VAN WOORDKENNIS
Op basisscholen gebruikt de helft van de scholen communicatieve lesmethoden, op 10% van de
scholen wordt een puur grammaticale methode gebruikt en een derde van de scholen mengt
deze twee aanpakken. Welke methode een school ook kiest: woordenschatverwerving is het
belangrijkste onderdeel van het leren van een taal. Een taalverwerver moet zich altijd op vier
verschillende niveaus bekwamen:
•

de klanken en de letters;

•

de woordkennis;

•

het zinsniveau (grammatica);

•

het tekstniveau.

Woordkennis vormt de spil van deze reeks: klanken en letters worden gecombineerd tot woorden; woorden worden op hun beurt gecombineerd tot zinnen, en zinnen tot teksten. Bij het
overdragen en begrijpen van teksten zijn woorden essentieel. De meeste methodes voor het
onderwijzen van Engels als tweede taal zijn gestructureerd rond een grammaticale basis, toch
speelt grammatica bij het leren van een tweede taal slechts een ondergeschikte rol.

VERSCHIL MET WOORDEN ENGELS 1 EN 2
Ten opzichte van de ‘oude’ programma’s Woorden Engels 1 en 2 is er veel veranderd: bijna twee
keer zoveel woorden, 20% meer opgaven, ALLE plaatjes nieuw, een nieuwe oefenvorm (memory) en veel vaker gerichte feedback en wacht op goed, waardoor de leerling de kans krijgt te
leren van de gemaakte fouten.
De belangrijkste veranderingen zijn echter didactisch van aard. Er is in dit programma veel meer
aandacht gekomen voor de schrijfwijze. Naast het geluid verschijnt – waar dat mogelijk is – ook
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de spelling van het woord. Het inschakelen van een extra zintuig het zien van de woordvorm zal
helpen bij het onthouden van die woorden. Bovendien is met deze toevoeging het programma
ook ondersteunend voor het leren lezen en spellen van Engels.
Speciaal voor dit programma is de plaatje-klik-vorm door de ontwikkelaars interactief gemaakt.
Als een verkeerd plaatje wordt aangewezen hoort en ziet de leerling waar dat plaatje wél over
gaat en na correct aanwijzen wordt het Engelse woord met de vertaling in het scherm geplaatst.
Dat laatste gebeurt ook bij plaatje-verklaren. Bijzonder is ook dat er in het programma enkele
grote platen (praatplaten) zijn gebruikt. Ook daarin worden woorden van correct aangewezen
plaatsen geprojecteerd.

DOELGROEP
Words A0-A1 is gemaakt voor beginnende taalleerders Engels, in het basis- en voortgezet onderwijs (A0) en het streefdoel is om niveau A1 te bereiken. De naam geeft dat al aan. Belangrijkste
doel van de programma’s is het aanleren van woorden, in zowel de gesproken als de geschreven
vorm. Er wordt echter ook enige aandacht besteed aan het afleiden van woordbetekenissen uit
de context. Woordkennis is de kern van taalvaardigheid en woordenschatverwerving is daarom
de belangrijkste deeltaak bij het leren van een taal. Words A0-A1 is rijk gevuld met mooie
plaatjes en geluiden waardoor ook het aanleren van de klank-tekenkoppelingen ondersteund
wordt.
Voor leerlingen met een zwak woordbeeld is de dubbeltaak van het leren van de betekenis én
het inprenten van de schrijfwijze vaak zwaar, met name als de auditieve steun (het correct
uitgesproken woord) ontbreekt. Met Words A0-A1 slaat u twee vliegen in één klap: de leerlingen
leren veel nieuwe woorden en door de goede geluidsondersteuning worden ze geholpen met het
leren van de klank-tekencombinaties van het Engels.
Words A0-A1 bevat 90 oefeningen, twee deeltoetsen die elk de helft van de stof bestrijken en
een totaaltoets. De deeltoetsen hebben elk 30 variabele vragen en de totaaltoets heeft er 40. Het
programma is naast elke lesmethode te gebruiken. Leerlingen hoeven geen specifieke voorkennis te hebben. Enige ervaring in het werken met de muis (aanwijzen, klikken, afrollen, slepen) is
wel gewenst. Ontbreekt deze ervaring, dan is een korte instructie daarover voldoende om te
kunnen starten.

STRUCTUUR
Het basisprincipe van de meeste Muiswerkprogramma's is dat een diagnostische toets de leerling stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Ook Muiswerk Words A0-A1 is zo gestructureerd.
De woorden zijn onderverdeeld naar thema. Een leerling die bij de toets in een bepaald themagebied verschillende fouten maakt, krijgt na de toets in zijn persoonlijke oefenprogramma een
serie oefeningen over dat thema gepresenteerd. Na herhaald oefenen kan de toets opnieuw
gemaakt worden om te zien of er vooruitgang is.
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OMVANG
Words A0-A1 bestaat uit drie diagnostische en evaluerende toetsen, en 90 oefeningen, waar vele
uren zelfstandig mee gewerkt kan worden. In meer dan 3400 opgaven (die niet allemaal tevoorschijn komen!) zijn meer dan 1000 woorden verwerkt, die echter niet allemaal even uitgebreid
‘behandeld’ worden. Er zijn negen oefenvormen gebruikt: verschillende meerkeuze-vormen,
Plaats woord, Plaatje klikken, Plaatje verklaren, Koppels, Koppelpuzzel en Memory.

CORPUS
In eerste instantie is bij de vaststelling van het corpus voor de oefenbestanden uitgegaan van de
Eibo-woordenlijst, waarvan 150 n.a.v. de kerndoelen voor het basisonderwijs,150 grammaticawoorden, en 250 woorden die geselecteerd zijn uit veel gebruikte Eibo-leergangen. In Words
A0-A1 zijn anderzijds ook veel woorden opgenomen die niet in de lijst staan (zie p. 19). De selectie is ontstaan bij het geven van invulling aan de gekozen thema’s. Het gaat in dit programma
voor het grootste deel om concrete woorden die in plaatjes afgebeeld kunnen worden.
Moeilijkheid van woorden is niet voor iedereen gelijk. Er is bij de keuze voor deze woorden van
uitgegaan dat woorden moeilijker worden naarmate ze abstracter zijn, formeler zijn, langer zijn,
vervoegd of verbogen zijn, samengesteld zijn, figuurlijk gebruikt zijn, onderdeel van een idiomatische uitdrukking zijn; horen in een bepaald (sociaal) register en als ze gaan over dingen die
verder weg liggen in de beleving van leerlingen. Words A0-A1 bestaat vooral uit concrete, vaak
korte, alledaagse, meestal hoogfrequente woorden. Het gemakkelijkst zijn natuurlijk de woorden
die veel overeenkomst met het Nederlands hebben. Vooral bij de eerste onderwerpen komen die
regelmatig voor. De opbouw van het programma is cumulatief. Woorden die in eerdere rubrieken behandeld zijn, worden verderop bekend verondersteld.
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THEMA’S
Zoals gebruikelijk in Muiswerkprogramma's is bij de structuur van Words A0-A1 uitgegaan van
een aantal rubrieken. In dit geval zijn deze grotendeels inhoudelijk en afgeleid van veel voorkomende thema's in lesmateriaal voor tweede-taalleerders en dagelijkse onderwerpen. In Words
A0-A1 komen in oefeningen en toetsen woorden uit tien verschillende rubrieken aan de orde.
Hoe die rubrieken over de bestanden verdeeld zijn ziet u hieronder.

OVERZICHT RUBRIEKEN OF THEMA’S
De rubrieksindeling van Words A0-A1 is gebaseerd op de volgende thema’s.
Rubriek

Words A0-A1

A

people

B

at home

C

outside the house

D

family

E

animals

F

useful words

G

food and drinks

H

travelling

I

school

J

clothes

STRUCTUUR BINNEN DE THEMA’S
Een didactische basisregel is dat het leren van woorden nooit in één keer gebeurt1. Niet alleen
moet men de betekenis van nieuwe woorden uitleggen (semantiseren), daarna moet voldoende
worden geoefend om ervoor te zorgen dat men die betekenis ook onthoudt (consolideren). Ten
slotte moet ook nagegaan worden of men de betekenissen kent (controleren). De thema's van
Words A0-A1 zijn opgebouwd volgens deze drieslag van semantiseren, consolideren en controleren.

Verhallen, S en M. Verhallen (1994). Woorden leren, woorden onderwijzen. Handreiking voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Hoevelaken: CPS.
1
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Voorbeeld van een oefening uit Words A0-A1 die bedoeld is om geleerde begrippen te consolideren. De leerling moet hier
telkens twee begrippen aanklikken die bij elkaar horen. Langzaam wordt de onderliggende afbeelding zichtbaar.

Het leren kennen en ontdekken van de betekenis van woorden gebeurt binnen elk thema in de
eerste oefeningen. Daarbij wordt altijd gebruikgemaakt van plaatjes en geluid. Dan volgen enkele oefeningen met verschillende oefenvormen waarin de themawoorden herhaald worden en de
leerlingen iets met deze woorden moeten doen. Die oefeningen zijn gericht op het consolideren
van de aangeleerde woorden. In dat kader komen woorden ook terug in gatenteksten. Door de
tekstoefeningen leert de leerling ook gebruik te maken van de context voor het herleiden van de
betekenis van nieuwe woorden. De laatste oefening van elk thema bevat de belangrijkste woorden van de rubriek. De leerling kan met deze oefening controleren of hij de themawoorden voldoende beheerst. De vragen van deze controleoefening lijken vaak op die van de diagnostische
toets.

DIAGNOSE STELLEN EN OEFENEN
Muiswerk kent toetsen en oefeningen. Oefeningen beperken zich altijd tot een deel van de stof,
leggen uit, laten voorbeelden zien, laten de leerling oefenen en laten hem weten wat hij goed en
fout doet. Toetsen laten nooit zien of het antwoord goed was en dekken een breder deel van de
stof.
De toetsen van Muiswerk kunnen een diagnose stellen. Alle onderdelen van de stof komen gelijkmatig in elke toets aan bod. Van rubrieken waarin fouten werden gemaakt, krijgt de leerling
oefeningen aangereikt in zijn oefenprogramma. Hij kan via die oefeningen de zwakke plekken in
zijn kennis opvullen. Na het oefenen maakt hij opnieuw de toets, om te zien of er vooruitgang is
geboekt. U kunt Words A0-A1 ook op andere manieren gebruiken.
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Hoofdscherm van Words A0-A1 na een diagnostische toets. Er is een knop bij gekomen waarop ‘Jouw oefeningen’ staat. Daaronder zitten de oefeningen die aansluiten bij de gemaakte fouten. De docent kan het programma zó instellen dat alleen de
knop met ‘Jouw oefeningen’ zichtbaar is.

INHOUD
Words A0-A1 is bedoeld voor leerlingen die het Engels nog nauwelijks beheersen. Words A0-A1
behandelt op een eenvoudige manier ruim 1.000 alledaagse, meestal concrete, eenvoudige en
hoogfrequente woorden, bijvoorbeeld: hair, mouse, eye, bike, play, cat. Een overzicht van de
gebruikte woorden ziet u aan het eind van dit hoofdstuk op p. 19.
Words A0-A1 bestaat uit drie diagnostische en evaluerende toetsen: een totaaltoets en twee
deeltoetsen die elk de helft van de stof bestrijken. Daarnaast zijn er 90 oefeningen, waar vele
uren zelfstandig mee gewerkt kan worden. In meer dan 3.400 variabele opgaven zijn de meer
dan 1.000 woorden verwerkt (zie p. 19). Deze worden echter niet allemaal even uitgebreid
‘behandeld’. Er zijn verschillende oefenvormen gebruikt, onder andere enkele meerkeuzevormen,
Plaats woord, Plaatje klikken, Plaatje verklaren, Koppels, Koppelpuzzel en Memory.
De oefeningen van Words A0-A1 zijn verdeeld over een aantal rubrieken (zie de tabel op p. 19).
De vorm van elke oefening staat erbij. Voor een omschrijving van deze oefenvormen, zie de
sectie DIDACTIEK.

RUBRIEK A – PEOPLE
Het eerste onderwerp van Words A0-A1 gaat over mensen, met name over hun lichaamsdelen en
delen van het gezicht. Sommige van die woorden lijken meer of minder sterk op het Nederlands.
Die zijn dus gemakkelijk. Andere woorden zijn vervolgens door trial and error te ontdekken. In
de praktijk blijkt dat leerlingen dit ‘ontdekkingsspel’ graag spelen. Ze zien en horen de Engelse
woorden en zien hun Nederlandse betekenis. Dit gebeurt in de eerste drie oefeningen aan de
hand van grote foto’s. Om de geleerde woorden te consolideren komen in de vierde oefening alle
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woorden terug in een meerkeuzeoefening met kleine foto’s. Dan volgt een memory-oefening en
een oefening over activiteiten van mensen. Vervolgens zijn we aangekomen bij twee vertaaloefeningen, waarbij woorden eerst naar het Nederlands en vervolgens naar het Engels vertaald
moet worden. De laatste oefening is om te controleren of de woorden van dit thema nu gekend
worden. In deze oefening moeten leerlingen soms ook Engelse woorden intypen en krijgen ze in
de feedback op fouten informatie over de Engelse klank-teken-koppelingen.

Dit is oefening A3 uit Words A0-A1. In de foto knippert iets. De leerling wijst in de woordenlijst aan wat dat is. Als hij met de
aanwijzer over de woorden gaat, worden ze uitgesproken. De leerling hoeft dus nog geen Engelse woorden te kunnen lezen,
maar leert spelenderwijs wel ook de woordbeelden aan. Het goed aangewezen woord wordt - met de Nederlandse vertaling in de afbeelding geplaatst. Dit soort oefeningen is bedoeld om nieuwe woorden aan te leren (semantiseren).

RUBRIEK B – AT HOME
Het tweede onderwerp van Words A0-A1 gaat over thuis, over wat je daar allemaal aantreft en
wat je daar doet. Begonnen wordt weer met plaatjesoefeningen voor het aanleren van woorden.
De eerste oefening maakt gebruik van een zgn. praatplaat die op scholen veel gebruikt wordt om
Nederlandse woorden aan te leren, met de doorsnede van een huis, waarin kamers en voorwerpen aangewezen moeten worden. De tweede en derde oefening gaan over huiskamer en slaapkamer. Leerlingen zien en horen de Engelse woorden, die bij goed aanwijzen met hun Nederlandse betekenis in de foto worden geplaatst. Om de geleerde woorden te consolideren komen in
de vierde oefening alle woorden terug in een meerkeuzeoefening met kleine foto’s. De vijfde
oefening gaat over activiteiten in huis (zie onder). Dan volgen een memory-oefening en twee
vertaaloefeningen, waarbij woorden eerst naar het Nederlands en vervolgens naar het Engels
vertaald moet worden. De laatste oefening is om te controleren of de woorden van dit thema nu
gekend worden. In deze oefening moeten leerlingen soms ook Engelse woorden intypen en
krijgen ze in de feedback op fouten informatie over de Engelse klank-teken-koppelingen.
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Oefening B5 is een Plaatje-klik-oefening. De leerling ziet en hoort een woord en moet in het plaatje aanwijzen waar in dit geval
de activiteit is afgebeeld. Bij fout aanwijzen hoort hij bijvoorbeeld: No, he is reading. Where do you see draw. Spelenderwijs
raakt men zo gewend aan het gebruik van de ing-vormen van een werkwoord. Na twee keer fout gaat de oefening vanzelf
verder. Het werkwoord wordt - met de Nederlandse vertaling - in de afbeelding geplaatst. Dit soort oefeningen is bedoeld om
nieuwe woorden aan te leren (semantiseren).

RUBRIEK C – OUTSIDE THE HOUSE
Het derde onderwerp van Words A0-A1 gaat over buiten, over wat je daar allemaal ziet en doet.
De eerste oefening maakt opnieuw gebruik van een zgn. praatplaat waarin dingen aangewezen
moeten worden (zie onder). De tweede oefening is een meerkeuzeoefening met kleine foto’s en
gerichte feedback. De derde oefening gaat over activiteiten buiten. Dan volgt een memoryoefening over de tot dan toe aangeleerde woorden en een plaatje-klik-oefening over het weer en
de seizoenen. Zoals overal volgen daarna twee vertaaloefeningen, en is er een laatste oefening
om te controleren of de woorden van dit thema nu gekend worden. In deze oefening moeten
leerlingen soms ook Engelse woorden intypen en krijgen ze in de feedback op fouten informatie
over de Engelse klank-teken-koppelingen.
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Oefening C1 is een Plaatje-klik-oefening die gebruikmaakt van een zgn. praatplaat. De leerling ziet en hoort een woord en
moet in het plaatje aanwijzen waar dat te zien is, bijvoorbeeld: Where do you see the mosque? Het Engelse woord met de
Nederlandse vertaling worden – na goed aanwijzen – tijdelijk in beeld geplaatst. Na twee keer fout gaat de oefening vanzelf
verder. Dit soort oefeningen is bedoeld om nieuwe woorden aan te leren (semantiseren).

RUBRIEK D – FAMILY
Rubriek D gaat over de familie, over hoe je de leden van je familie noemt en welke familiefeesten
gevierd worden. In de eerste oefening wordt de denkbeeldige familie van Annie voorgesteld in
het uitlegscherm, waarna de leden van die familie aangewezen moeten worden. Dan volgt een
meerkeuze-oefening met ja-nee-vragen over de familieverbanden in de eerste oefening. De
derde oefening gaat over een trouwpartij (priester, kerk, bruid, bruidstaart, etc.) en de vierde
over wat je in de familie allemaal doet. Er zijn ook weer een memory-oefening en twee vertaaloefeningen en dan volgt de eerste Plaats-woord-oefening, waarbij woorden die aan een tekst
ontbreken, aangewezen moeten worden (zie onder). De laatste oefening is weer om te controleren of de woorden van dit thema nu gekend worden. In deze oefening moeten leerlingen soms
ook Engelse woorden intypen en krijgen ze in de feedback op fouten informatie over de Engelse
klank-teken-koppelingen.
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Oefening D8 is een Plaats-woord-oefening die bestaat uit een tekst met open plaatsen. Onder elke Engelse zin staat de
Nederlandse vertaling. De leerling moet telkens een ontbrekend Engels woord aanwijzen in de rij woorden rechts. Hier komt
voor het eerst het gebruik van woorden in zinnen aan de orde. Er is bij dit soort oefeningen altijd een spiekscherm waar de
leerling in mag kijken als hij het niet weet.

RUBRIEK E – ANIMALS
Rubriek E gaat over dieren. In de eerste oefening worden in een meerkeuzeoefening met telkens
vier plaatjes de Engelse namen van bekende dieren aangeleerd. Dan volgt een praatplaat over de
dierentuin. De derde oefening is een Plaatje-klik-oefening met 12 dieren, die deel al eerder aan
de orde kwamen. Dan volgt een memory-oefening over de tot dan toe behandelde dierennamen
(zie onder) en een oefening over wat dieren doen (met werkwoorden als blaffen, grazen, etc). De
zesde oefening is van het type Plaats-woord waarbij woorden ontbreken in een tekst over de
hond Blackie. Die moeten aangewezen worden. De laatste oefening is ook hier om te controleren
of de woorden van dit thema nu gekend worden. In deze oefening moeten leerlingen soms ook
Engelse woorden intypen en krijgen ze in de feedback op fouten informatie over de Engelse
klank-teken-koppelingen.
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Oefening D4 is een voorbeeld van de memory-oefening die in elke rubriek voorkomt. Er moeten steeds twee dezelfde dieren
worden aangewezen. Als het goed is, vallen de kaartjes weg en komt stap voor stap een achtergrondfoto in beeld.

RUBRIEK F USEFUL WORDS
Rubriek F behandelt nuttige woorden die meestal niet in een inhoudelijk thema onder te brengen zijn: getallen tot honderd, (wind)richtingen, plaatsen (voorzetsels), eigenschappen, namen
van dagen en maanden. Deze woorden zijn meestal zeer hoogfrequent en alledaags. In de eerste
oefening worden in een meerkeuzeoefening met telkens vier plaatjes de Engelse benamingen
van een groot aantal woorden aangeleerd. In de daaropvolgende oefening worden aan de hand
van een geconstrueerde tekening de belangrijkste voorzetsels aangeleerd. Dan volgen een oefening over tegengestelde begrippen (eigenschappen) (zie onder) en twee vertaaloefeningen. In
oefening F6 is de Koppels-vorm gebruikt en moet aan het begin van een zin telkens een logisch
gevolg worden vastgemaakt. Ook oefening F7 is nieuw. Van vier woorden moet telkens een
woord gekozen worden dat er niet bij hoort. De een-na-laatste oefening is van het type Plaatswoord waarbij ontbrekende woorden in een tekst aangewezen moeten worden. De laatste oefening is ook hier om te controleren of de woorden van dit thema nu gekend worden. In deze
oefening moeten leerlingen soms ook Engelse woorden intypen en krijgen ze in de feedback op
fouten informatie over de Engelse klank-teken-koppelingen.
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Oefening F3 heet Pairs en gaat over tegengestelde begrippen die symbolisch zijn afgebeeld in het vak links. Voor elk paar
moeten de bijpassende Engelse namen aangewezen worden in de rij rechts. Vervolgens worden die woorden – met hun
Nederlandse vertaling – in het plaatje gezet.

RUBRIEK G – FOOD AND DRINKS
Rubriek G gaat over eten en drinken. In de eerste oefening worden in een meerkeuzeoefening
met telkens vier plaatjes de Engelse woorden voor de verschillende soorten van eten en drinken
aangeleerd. Dan volgt een memory-oefening over de tot dan toe behandelde woorden. De derde
oefening is een Plaatje-klik-oefening over servies en bestek. De vierde oefening is een praatplaat
over alles wat in de supermarkt te zien is. In oefening G5 is de Koppels-vorm gebruikt en moet
aan het begin van een zin telkens een logisch gevolg worden vastgemaakt (zie onder). G6 en G7
zijn de vertaaloefeningen en de achtste oefening is van het type Plaats-woord waarbij ontbrekende woorden aangewezen moeten worden in een tekst over een restaurant. De laatste oefening is ook hier om te controleren of de woorden van dit thema nu gekend worden. In deze
oefening moeten leerlingen soms ook Engelse woorden intypen en krijgen ze in de feedback op
fouten informatie over de Engelse klank-teken-koppelingen.
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Oefening G5 is van het type Koppels. Het begin van de zin is gegeven (met vertaling) en daar moet een logisch gevolg voor
gevonden worden. De complete zinnen komen onder in het scherm. Leerlingen komen zo steeds vaker in aanraking met het
gebruik van woorden in zinnen.

RUBRIEK H – TRAVELLING
Rubriek H gaat over reizen. In de eerste oefening worden in een meerkeuzeoefening met telkens
vier plaatjes de Engelse woorden aangeleerd die iets met reizen te maken hebben. Dan volgt een
Plaatje-klik-oefening waarin moet worden aangewezen welke foto hoort bij welk land en eenzelfde soort oefening over voorzetsels die met bewegen en richtingen te maken hebben (zie
onder). Dan volgt een memory-oefening over de tot dan toe behandelde woorden en de twee
vertaaloefeningen. Oefening H7 is van het type Plaats-woord waarbij ontbrekende woorden
aangewezen moeten worden bij een tekst over aankomst op Schiphol. In oefening H8 is de Koppels-vorm gebruikt en moet bij een vraag telkens een passend antwoord worden gezocht. De
laatste oefening is ook hier om te controleren of de woorden van dit thema nu gekend worden.
In deze oefening moeten leerlingen soms ook Engelse woorden intypen en krijgen ze in de feedback op fouten informatie over de Engelse klank-teken-koppelingen.
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Oefening H3 heet Movement en gaat over voorzetsels die bewegingen aangeven. Ze zijn symbolisch afgebeeld in het vak links.
Voor elk plaatje moet het bijpassende Engelse woord aangewezen worden in de rijen rechts. Vervolgens worden die woorden –
met hun Nederlandse vertaling – in het plaatje gezet.

RUBRIEK I – AT SCHOOL
Rubriek I gaat over school. In de eerste oefening worden in een meerkeuzeoefening met telkens
vier plaatjes de Engelse woorden aangeleerd die iets met school te maken hebben. Dan volgt een
Plaatje-klik-oefening over de tijd (zie onder). Dan volgt een memory-oefening over de tot dan
toe behandelde woorden en de twee vertaaloefeningen. In oefening I7 is de Koppels-vorm gebruikt en moet bij een vraag telkens een passend antwoord worden gezocht. Oefening I8 is van
het type Plaats-woord waarbij ontbrekende woorden aangewezen moeten worden bij een tekst
over een telefoongesprek met school. De laatste oefening is ook hier om te controleren of de
woorden van dit thema nu gekend worden. In deze oefening moeten leerlingen soms ook Engelse woorden intypen en krijgen ze in de feedback op fouten informatie over de Engelse klankteken-koppelingen.
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Oefening I3 gaat over de tijd. Voor elke tijd moet de bijpassende klok aangewezen worden Vervolgens worden die woorden –
met hun Nederlandse vertaling – in het plaatje gezet.

RUBRIEK J – CLOTHES
Rubriek J gaat over kleding en sieraden. In de eerste oefening worden in een meerkeuzeoefening
met telkens vier plaatjes de Engelse woorden aangeleerd voor kledingstukken. Oefening J4 is
van het type Koppelpuzzel. Er moeten steeds twee tegenstellingen worden aangewezen (zie
onder). Dan volgen een memory-oefening en de twee vertaaloefeningen. Oefening J8 is van het
type Plaats-woord waarbij ontbrekende woorden aangewezen moeten worden bij een tekst over
winkelen. De laatste oefening is ook hier om te controleren of de woorden van dit thema nu
gekend worden. In deze oefening moeten leerlingen soms ook Engelse woorden intypen en
krijgen ze in de feedback op fouten informatie over de Engelse klank-teken-koppelingen.
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Net als de vertaaloefeningen E-N is in oefening J4 het type Koppelpuzzel gebruikt. Leerlingen moeten van elk groen woord een
tegenovergesteld blauw woord aanwijzen. De koppels verschijnen in het vak rechts.
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Rubrieken en oefeningen van Words A0-A1
Links in het overzicht staan de onderwerpen. In de tweede kolom de namen van de oefeningen
die over het onderwerp gaan. Oefeningen met een * zijn voorzien van geluid. In de derde kolom
de oefenvormen.

Rubriek
Z Toets

A people

B at home

C outside the house

D family

E animals

F useful words
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Oefening
1 Rubriek A t/m E (*)
2 Rubriek F t/m J (*)
3 Rubriek A t/m J (*)
1 Baby William (*)
2 The boy Jason (*)
3 The girl Sarah (*)
4 Body and face (*)
5 Memory (*)
6 What people are doing (*)
7 Translate E-N
8 Translate N-E
9 About people (*)
1 Inside the house (*)
2 The living room (*)
3 The bedroom (*)
4 Things in the house (*)
5 What they are doing at home (*)
6 Memory (*)
7 Translate E-N
8 Translate N-E
9 About the house (*)
1 Outside the house (*)
2 Things outside (*)
3 What they are doing outside (*)
4 Memory (*)
5 Weather and seasons (*)
6 Translate E-N
7 Translate N-E
8 Tom's house
9 Outside (*)
1 My family (*)
2 About my family (*)
3 The wedding (*)
4 What people are doing (*)
5 Memory (*)
6 Translate E-N
7 Translate N-E
8 Meet Martin
9 Family words (*)
1 Four animals (*)
2 In the zoo (*)
3 Twelve animals (*)
4 Memory (*)
5 What animals are doing (*)
6 Translate E-N
7 Translate N-E (4)
8 Blackie
9 About animals (*)
1 Numbers and direction (*)

Type
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaatje verklaren
Plaatje verklaren
Meerkeuze Grafisch
Memory
Plaatje klikken
Koppelpuzzel
Koppels
Meerkeuze
Meerkeuze
Plaatje verklaren
Plaatje verklaren
Meerkeuze Grafisch
Plaatje klikken
Memory
Koppelpuzzel
Koppels
Meerkeuze
Meerkeuze
Meerkeuze Grafisch
Plaatje klikken
Memory
Plaatje klikken
Koppelpuzzel
Koppels
Plaats woord
Meerkeuze
Plaatje verklaren
Meerkeuze
Plaatje klikken
Plaatje klikken
Memory
Koppelpuzzel
Koppels
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze Grafisch
Meerkeuze
Plaatje klikken
Memory
Plaatje klikken
Koppelpuzzel
Koppels
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze Grafisch

Uitleg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Opgaven
30
30
40
12
11
12
16
10
9
10
20
18
18
11
12
20
9
10
10
20
15
12
20
9
10
11
10
20
16
16
10
16
9
9
10
10
20
14
18
20
10
12
10
9
10
20
20
16
18
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G food and drinks

H travelling

I school

J clothes
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2 Places (*)
3 Pairs (*)
4 Translate E-N
5 Translate N-E
6 Complete the sentence
7 Strange words
8 A Chat
9 Useful words (*)
1 Food and drinks (*)
2 Memory (*)
3 Crockery and cutlery (*)
4 In the supermarket (*)
5 Complete the sentence
6 Translate E-N
7 Translate N-E
8 In the Restaurant
9 Words for food and drinks (*)
1 Travelling (*)
2 Countries (*)
3 Movement (*)
4 Memory (*)
5 Translate E-N
6 Translate N-E
7 Arrival at Schiphol
8 Answer the questions
9 Words for travelling (*)
1 At school (*)
2 What are they doing at school? (*)
3 What time is it? (*)
4 Memory (*)
5 Translate E-N
6 Translate N-E (4)
7 Answer the questions
8 A Call
9 What do you say at school (*)
1 Clothes (*)
2 Colours (*)
3 Parts and jewelery (*)
4 Opposites
5 Memory (*)
6 Translate E-N
7 Translate N-E
8 Shopping
9 Clothes and jewelery (*)

Plaatje verklaren
Plaatje verklaren
Koppelpuzzel
Koppels
Koppels
Meerkeuze
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze Grafisch
Memory
Plaatje klikken
Meerkeuze
Koppels
Koppelpuzzel
Koppels
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze Grafisch
Plaatje klikken
Plaatje verklaren
Memory
Koppelpuzzel
Koppels
Plaats woord
Koppels
Meerkeuze
Meerkeuze Grafisch
Plaatje klikken
Plaatje klikken
Memory
Koppelpuzzel
Koppels
Koppels
Plaats woord
Meerkeuze
Meerkeuze Grafisch
Plaatje klikken
Plaatje klikken
Koppelpuzzel
Memory
Koppelpuzzel
Koppels
Plaats woord
Meerkeuze

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
10
10
30
20
15
19
18
24
10
12
18
16
10
20
20
21
20
9
17
10
10
15
19
15
20
20
9
12
10
10
20
15
20
21
20
9
12
15
10
10
20
20
20
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DE WOORDEN VAN WORDS A0-A1
De ruim 1.000 woorden die in het bestand Words A0-A1 aan de orde komen zijn hieronder
opgesomd.
a - about - above - accident - across - address - africa - african - africans - after - afternoon - again - against age - all - allright - along - always - am - america - american - an - and - animal - animals - ankle - answer apple - apple pie - april - are - arm - armchair - around - arrival - arrive - ask - assistant - at - attention - august aunt - australia - autumn - away - baby - back - backpack - bad - baggy - baker - ball - balloons - banana - bank banknotes - bark - bath - bathrobe - bathroom - beach - bear - beautiful - because - bed - bedroom - bee - bees beet - before - begin - behind - being - belly - belt - berries - best - better - between - bicycles - big - bike - bill binder - bird - birds - birthday - biscuit - bite - biting - black - blackboard - blanket - blouse - blow - blue - boat body - boiled - book - boot - bored - boring - boss - bottle - bouquet - bowl - box - boy - bra - bracelet - bread breakfast - breast - bride - bridge - broccoli - brother - brown - bureau - bus - but - butcher - butter - button - buy
- by - bye - caissiere - cake - calendar - call - calling - came - camping - can - canal - cap - car - card - careful carefully - carries - carrots - carry - cart - cat - cause - ceiling - central - centre - chair - chalk - cheap - check cheek - cheer - cheese - cherries - chest - chewing gum - chicken - child - children - chin - chips - chocolate - chose
- christmas - church - cinema - city - class - classroom - clean - climb - clock - close - closed - clothes - cloud cloudy - coat - coffee - coins - coke - cold - collar - colour - come - comes - cook - corner - correct - count - country - couple - cow - crash - crawl - crawling - crockery - crocodile - cry - crying - cup - cupboard - curtain - customs - cutlery - cycle - cycling - dad - dance - dark - daughter - day - december - deer - desk - dessert - did dinner - dish - dive - divice - diving - do - does - dog - doing - door - down - downstairs - draw - dream - dress dress up - dresser - drink - drive - driver - driving - drove - duck - dutch - duvet - e - ear - ears - east - easy - eat eating - e-board - egg - eight - eighteen - eighth - eighty - eighty-eight - eighty-five - eighty-four - eighty-nine eighty-one - eighty-seven - eighty-six - eighty-three - eighty-two - elbow - elephant - eleven - eleven o'clock eleventh - embrace - empty - ends - england - english - enter - entering - entrance - eraser - eve - evening - every
- exercise - expensive - eye - eyebrow - eyes - face - fairly - fall - falling - family - farm - fast - fast - fat - father february - fifteen - fifth - fifty - fifty-eight - fifty-five - fifty-four - fifty-nine - fifty-one - fifty-seven - fifty-six - fiftythree - fifty-two - figure - find - finger - finished - fireworks - first - first name - fish - fist - fit - fitting - five - flag flat - fles - floor - flower - fly - fog - food - foot - football - for - forehead - forget - fork - four - fourteen - fourth fourty - fourty-eight - fourty-five - fourty-four - fourty-nine - fourty-one - fourty-seven - fourty-six - fourty-three fourty-two - fox - france - french - friday - friend - friendly - fries - frog - from - front - fruit - full - fun - funny garage - garden - gas - gentleman - gentlemen - german - germany - get - get - get up - girl - girlfriend - give glad - glass - glasses - glorious - gloves - go - goat - goats - goes - good - goodbye - goose - got - grab - grabbing
- grandma - grandpa - grandparents - grass - graze - grazing - great - green - grey - grocer - groom - ground grow - hair - half - hall - hand - handbag - happy - harbour - has - hat - have - he - head - headscarf - heating hedge - heel - helicopter - hello - help - her - here - hi - high - high - hip - hippo - his - history - holiday - holland home - homework - horse - horses - hospital - hot - hotel - hour - house - how - hug - hundred - hungry - husband
- husky - i - ice-cream - id-card - ill - in - inside - interested - into - iron - is - it - italy - its - jack - jam - january - jar
- jeans - july - jump - jumper - june - just - kangoeroe - kettle - kick - kill - kiss - kitchen – kitchen chair - knee kneesocks - knife - ladies - ladiesbag - lady - lady - lake - lamp - language - large - last - late - laugh - lawn - learn
- leave - left - leg - lemon - less - lesson - letter - lettuce - library - lie - life - lift - light - lightning - like - lion - lip list - listen - little - live - living-room - long - look - lose - lost - lot - love - lovely - low - luggage - lunch - m - make
- many - map - march - mark - marry - math - mattrass - may - me - meat - meet - melon - men - microwave middle - midnight - milk - minder - minute - mirror - mistake - mixed - monday - money - monkey - month - moon
- more - morning - mosque - most - mother - mountain - mouse - mouth - Mr - Mrs - much - mug - mum - music my - name - napkin - narrow - near - neck - necklace - needs - new - next - nice - night - nine - nineteen - nineth ninety - ninety-eight - ninety-five - ninety-four - ninety-nine - ninety-one - ninety-seven - ninety-six - ninety-three
- ninety-two - no - noon - north - nose - not - november - now - number - o'clock - october - of - off - officer often - ok - okay - old - older - on - one - onion - onto - open - orange - order - ordinary - our - out - outside - oven
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- over - packing - painting - pair - palace - pan - paper - parents - passport - past - pasta - path - pay - paying pays - pear - pears - pelt - pen - pencil - people - perfect - person - pet - phone - photo - piano - picture - pie - pig
- pillow - pineapple - pizza - place - plain - plan - plane - plant - plate - play - playing - please - pocket - point police - poor - porridge - post - postcard - post-office - pot - potato - potatoes - pour - pouring - practice present - price - priest - problem - proceed - products - proud - pudding - pupil - purchases - purple - purpose pushing - quarter - quick - quite - rabbit - rain - read - ready - really - red - remember - report - rest - restaurant results - return - rice - rich - right - ring - river - road - roof - room - rooster - round - row - rub - rubber – rubber
boat - rug - run - sailboat - salad - salt - sandwich - saturday - save - scarf - school - scooter - scratch - sea second - second-hand - see - sell - send - sentence - september - serious - seven - seventeen - seventh - seventy seventy-eight - seventy-five - seventy-four - seventy-nine - seventy-one - seventy-seven - seventy-six - seventythree - seventy-two - shake - shake hands - shape - shark - she - sheep - sheet - shell - ship - shirt - shoe - shoes shoot - shop - short - shoulder - shower - shows - sing - sir - sister - sit - sit down - sits - sitting - six - sixteen sixth - sixth - sixty - sixty-eight - sixty-five - sixty-four - sixty-nine - sixty-one - sixty-seven - sixty-six - sixty-three sixty-two - size - skate - skating - skirt - sky - sleep - sleeping - sleeve - slide - slow - small - snake - snow - socks soda - sofa - soft - sole - solid - some - someone - son - sorry - soup - sour - south - spain - speak - special spelling - spend - spoon - spring - springen - square - stad - stairs - stamp - standing - star - start - station - stay staying - steak - steps - still - stone - stop - storm - straight - street - striped - strong - subjects - sugar - suitcase sum - summer - sun - sunday - sunny - supermarket - surname - susans - swam - swan - sweater - sweet - sweeties - sweets - swim - swimming - swimming trunks - swing - swon - syllable - table - tag - take - talk - talking - tall
- tand - taste - taxi - tea - teacher - television - ten – ten past one - tenth - thank - thank you - thanks - that thats - the - their - them - then - there - these - they - they're - thick - thigh - thin - thing - think - third - thirsty thirteen - thirty - thirty-eight - thirty-five - thirty-four - thirty-fourth - thirty-nine - thirty-one - thirty-seven thirty-seventh - thirty-six - thirty-three - thirty-two - this - those - thousand - three - throat - through - throw throwing - thumb - thursday - ticket - tie - tiger - tight - till - time - to - today - toe - toilet - tomatoes - tongue too - tooth - top - tourists - towards - town - toy - traffic - train - travel - tree - trousers - try - t-shirt - tuesday tunnel - twelve – twelve o’clock - twenty - twenty-eight - twenty-first - twenty-five - twenty-four - twenty-nine twenty-one - twenty-seven - twenty-six - twenty-third - twenty-three - twenty-two - two - tyre - ugly - uncle under - underground - underpants - unpack - up - up - upstairs - us - vegetables - very - village - visit - visiting wait - waiting - walk - wall - wallet - warm - was - wash –waste bin - watch - watching - water - wave - we wear - weather - wednesday - week - welcome - well - well-done - went - were - west - what - when - where which - white - whiteboard - who - why - wide - wife - wind - windmills - window - wine - winter - with - woman women - wood - word - words - work - world - write - writing - wrong - year - years - yellow - yes - yesterday you - young - younger - your - zebra - zip
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