
Sept 2019 Versie 1.0  

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: 
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Verwondersessie: Week 12 

- Presentation Trede 5   

Verwondersessie: Week 13 

- Presentation Trede 5  

 

Evaluatie rubric trede 5 
- Verslag Kenya maken:  
present your game.  

- Vaardigheden: lezen, luisteren, 
spreken, schrijven.  
 

- Evaluatie rubric trede 5   

- Diagnostisch: zijn leerdoelen behaald? 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
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Engels: Trede 6   HV Periode 4/5 April - Mei 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

   

 

 

 

              

       

 

- Je kan much.- many juist 

toepassen in zinnen.  

- Je kan op verschillende manieren  

woorden in de meervoud zetten 

Je weet waar je nog extra 
opdrachten/hulp/uitleg nog bij 
nodig hebt en welk onderdeel je 
hebt behaald. 

Verwondersessie: Week 14 

- List of things 

- A family tree 

Verwondersessie: Week 15 

- A cheat note (deel 1) 

- Following instruction 

- Fairy tales 

 

 

Verwondersessie: Week 16  
- The hare and the turtle 
- Once upon a time 

Verwondersessie: Week 19 

- rest van werkdoelen 
- Presentatin 

Verwondersessie: Week 17 

- A cheat note ( vervolg)  

- Never ending stories 

The hare and the turtle 

- Kennis maken met vt. onr.ww 

 

- 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: 

- Je kan op verschillende manieren de 

v.t. maken.  

- Je kan zinnen in de v.t. vragend en 

ontkennend maken. 

- Je maakt kennis met het 
verschil tussen much- many 

 

- Je hebt opnieuw kennis gemaakt 
met de   grammatica uit deze trede  
- Je weet waar je verder aan moet 
werken om een voldoende te halen 
- Overhoring trede 6: much/many, 
verleden tijd, onregelmatige 
werkwoorden, vragend en 
ontkennend.  
 


