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Engels: Trede 3   HV Periode 3 Januari – Februari 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

     

       

       

  

  

- De weg kunnen wijzen in het 

Engels.  

- Je weet waar je nu staat mbt het 

halen van de leerdoelen trede 3  

 

Verwondersessie: Week 2 

- Fashion police 

- This is my family  

Verwondersessie: Week 3 

- Isn’t this the best 

- For sale 

- We all wear the same 

Verwondersessie: Week 4 

- See-think-wonder 

- What do you look like? 

Verwondersessie: 
Week 6  

- Presentation 

Verwondersessie: Week 5 

- Where am I 
- A day out 
 

Kleuren en kledingstukken kunnen 
benoemen. 
Kleding en uiterlijk kunnen 
beschrijven.  
Kennis maken met pers. vnw. 
(sub – obj) 

 

- Familieleden kunnen benoemen 

- Iemand beschrijven mbv trappen van 

vergelijking en pers. vnwoorden. 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
  
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

Uiterlijk kunnen beschrijven mbt 

have/has got en trappen van 

vergelijking.  

Weten wat see-think-wonder is. 

 

- Overhoring: trappen van 

vergelijking, personen beschijven, 

have/has got, wordbank,  

- Evaluatie rubric trede 3  
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Engels: Trede 4   HV Periode 3/4 Februari - Maart 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

  

       

       

     

 

 

-  Evaluatie rubric trede 4 (leerdoelen behaald? 

Waar sta je nu?) 

- Proefwerk trede 3 + 4: Wordbank trede 3 + 4, 

have/has got, uiterlijk beschrijven, present 

simple/present continuous, klokkijken,  route 

instructies geven, gebiedende wijs.  

Verwondersessie: Week 7 

- A game of bingo 

- Speak & spell 

- Its about time 

 

Verwondersessie: Week 9 

- Get the picture 
- Staying healthy 
- Reading signs 

Verwondersessie: Week 10 

- Rules of the game 
- Weird sports and funny 
games 
- Telling people what to do 

Verwondersessie: Week 11 

- Presentation 
 

- Je oefent met het aangeven van tijd. 

- Je kan getallen benoemen  

- Je kan simpele woorden spellen 

 

- Je kan de tijd aangeven in het Engels 

- Je kan het verschil herkennen tussen 

pres. cont. en pres.simple. 

 

Check de leerdoelen. Ik kan:  Check de leerdoelen. Ik kan: 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
  
 

-  Je kan zinnen in de gebiedende wijs 

maken 

- Je weet waar je nu staat en wat je 

nog moet leren voor pw. 

- Diagnostische toets  

 Check de leerdoelen. Ik kan: 


