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Workshop leren en oefenen 
-Leesvaardigheden oefenen (Showbie) 
-Leer voor je PW Trede 11.  
-Maak een kort verhaal met min. 6 
woorden van de ‘woordenlijst’. 

Verwondersessie  
Introductie 
-Leer elkaar kennen 
 
 
Week 36 
 

Verwondersessie  
Trede 11 
-Intro Trede 11 
-Grammatica-uitleg 
Comparatives & 
Superlatives 
 
Week 37 
 

Workshop leren en oefenen 
-Grammatica Comparatives & Superlatives 
Showbie) 
-Portal exercises (werkdoelen):  
1. Spot the differences 
(Sla over: -Describe the dif. between you and 
someone else + What phrases can I use.) 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

-… de regels t.b.v. 

Comparatives & 

Superlatives uitleggen. 

-… en correct 

toepassen. 

-… een monoloog 

houden bestaande uit 

korte, eenvoudige 

zinnen.  

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

-… uitleggen wanneer de 
Pres. simple & Pres. 
continuous worden 
gebruikt. 
-… en beide tijden 
correct toepassen. 
-… een foto en een 
docent omschrijven in 
korte, eenvoudige 
zinnen m.b.v 
PP/Keynote. 
- 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
-… de klassenregels 

benoemen. 

-... enkele details over 

mijn buurman delen in 

het Engels.  

-… samenvatten waar 

Trede 11 over gaat. 

-… een brief aan mijzelf 

in het Engels schrijven. 

  

 

 

Verwondersessie  
Trede 11 
-Toetsstof 
bespreken 
 
Week 41 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

-… de grammaticaregels 
correct herhalen en 
toepassen. 
-… een kort 
samenhangend verhaal 
schrijven. 
-… informele gesprekken 
voeren en eenvoudige 
vragen beantwoorden. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

-… leesstrategieën 
toepassen en vragen van 
een leestekst correct 
beantwoorden. 
-… een kort verhaal 
maken met woorden 
van woordenlijst. 
-… de toetsstof van 
Trede 11 samenvatten. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

-… de afronding van 
Trede 11 afvinken.   

PW Trede 11 (3x) 
-Vocabulaire Trede 11 
-Present simple 
-Present continuous 
-Comparatives & superlatives 

Workshop leren en oefenen 

-Grammatica Pres. simple & Pres. 

continuous oefeningen (Showbie) 

-Schrijf en kort verhaal: ‘Embarrassing 

stories (Showbie) 

-Portal exercises (werkdoelen):  

1. Making excuses 

 

 

Workshop leren en oefenen 

-Grammatica Pres. simple & Pres. continuous 

oefeningen (Showbie)  

-Portal exercises (werkdoelen):  

1. Most amazing teacher (presenteren voor klas) 

2. In the picture 

  

 

 

 

Workshop leren en oefenen  

-Presenteer je buurman 

-Time capsule: brief aan je toekomstige ik 

-Waar gaat Trede 11 over: onderzoek! 

 

 

Verwondersessie  
Trede 11 
-Recap grammatica 
-Grammatica-uitleg 
Pres. simple & Pres. 
continuous 
-Portal oef. 
nabespreken 
-Portal oef. 
uitleggen 
Week 38 
 
 

Verwondersessie  
Trede 11 
-Recap grammatica 
-Portal oef. 
Nabespreken (‘Most 
amazing teacher) 
-Uitleg opdr.  
‘Embarrassing stories’ 
Week 39 
 

Verwondersessie  
Trede 11 
-Recap grammatica 

-Portal oef. 

nabespreken 

- Leesvaardigheden: 

uitleg toepassen 

leesstrategieën. 

Week 40 
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