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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.  
 



Sept 2019 Versie 1.0  

Engels: Trede 7 & 8   HV Periode 5 Mei - Juni 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

  

       

            

  

- Je maakt kennis met ‘few – little’  
- Je oefent met leesvaardigheid 
- Je gaat oefenen met 
schrijfvaardigheid Je weet waar je 
nog extra opdrachten/hulp/uitleg 
nog bij nodig hebt en welk 
onderdeel je hebt behaald. 

Verwondersessie: Week 20 

Trede 7  

- Message in a bottle 

- stuff kids write 

- getting around online 

Verwondersessie: Week 21 

Trede 7 

- How do you feel 

- Yes you can 

- Lets talk together 

 

 

Verwondersessie: Week 22 

Trede 7 

 – Scrapbooking 

- City of dreams 

- Lost luggage 

Verwondersessie: Week 23 
Trede 8 

- Safestay 
- Your dreamhouse 
- Say it with a postcard 
- love letters 
- Presentation 

- Je gaat je meer verdiepen in 
leesvaardigheid en past leesstrategien 
toe 

- Je gaat oefenen met Engels 

spreekvaardigheid 

 

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

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
  
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- Je gaat oefenen met 

schrijfvaardigheid 

- Herhaling grammatica trede 6 Je 

maakt kennis met het verschil tussen 

much- many 

 

- Proefwerk trede 6 + 7 much/many, 

verleden tijd, onregelmatige 

werkwoorden, vragend en 

ontkennend, few little, 

leesvaardigheid 
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Engels: Trede 9 & 10   HV Periode 5 Juni  

 
 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

             

        

 

- Presentatie trede 10: evaluatie 

rubric 

- Proefwerk trede 8 – 9 – 10  
Leesvaardigheid 
 

Verwondersessie: Week 24 

Trede 9 

- Read all about it 

- Q&A 

- Horrible histories 

 

Verwondersessie: Week 25 

Trede 9 

- what are they saying 

- watching the news 

- school live 

 

 

 

Verwondersessie: Week 26 

Trede 9 

- Making plans 

- Tell us what you think 

- Holiday fun  

Verwondersessie: Week 27 
Trede 10 

- Presentation: make a 
timecapsule 
 

- Je oefent met leesvaardigheid. Je 

leest korte teksten en beantwoord 

vragen.   

 
 

Trede 9  

- Je maakt kennis met de toekomstige 

tijd  

toe 

- Je gaat oefenen met luistervaardigheid. 

Je hoort en ziet korte berichten en 

beantwoord vragen.  

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

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

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- Je gaat korte berichten schrijven 

waarin je je mening geeft.  

- Je oefent met de toekomstige tijd.  

 


