Werkpad Engels
Jaar: 2 havo vwo 2019 - 2020
Trede: 13, 14, 16, 17 (niveau: wit / blauw)
Periode: 3 – 4 – 5
Wk

Leerdoelen

Criteria

Leertaak

Leeractiviteiten

Bronnen en
oefeningen

Evaluatie

2

-Je leest teksten en
advertenties over technologie,
je begrijpt het grootste deel
van deze tekst en je leidt de
betekenis van zinnen af met
behulp van de context.
-Je leest teksten en
advertenties over technologie,
je begrijpt het grootste deel
van deze tekst en je leidt de
betekenis van zinnen af met
behulp van de context.

-You read infographics to find
information.
-You make your own
infographic.
- You find and use information
online to make a choice.
-You read specifications of
different gadgets

WERKDOEL: Facts and figures

1. Werkdoel: Facts and figures –
SKIP: Read about infographics.

Portal:
-Werkdoelen

Werkdoel: Inspector gadgets
 Present to class

2. Werkdoel: Inspector gadgets
A. Read about gadgets from the past. finish ex.
+
 Which device do you really need?
Describe it properly! Min. 7 lines
 Convince your classmates that they
need this device in their lives too.
 You have to present this part in short
to your classmates. Be creative.

-Showbie:
- Plural form
oefeningen

Homework check

Homework check
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WERKDOEL: Inspector Gadget
EXTRA:
-Grammatica Plural form
oefeningen (Showbie)

EXTRA: Finish Plural form exercises.

3

-Je leest teksten en
advertenties over technologie,
je begrijpt het grootste deel
van deze tekst en je leidt de
betekenis van zinnen af met
behulp van de context.

-You explain the important
information in texts.

WERKDOEL: Out of the
classroom

WERKDOEL: Out of the classroom
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

EXTRA:
-Grammar Adjectives and
adverbs (form handed out in
class)

EXTRA: Finish Adj. + Adv. exercises

Showbie:
- Adjectives and
Adverbs oefeningen
+ handout
uitgedeeld in klas.
-Reading skills
practise LINKS

-Practise Reading Skills - LINKS

-Reading skills

4

-Je begrijpt gedetailleerde
aanwijzingen en (technische)
informatie. Je begrijpt het

-You explain verbal
explanations and instructions.

WERKDOEL: What’s new?

WERKDOEL: What’s new?
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

EXTRA: Finish Adj. + Adv. exercises

Showbie:
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Homework check

onderwerp en de belangrijkste
boodschap.

EXTRA:
-Grammar Adjectives and
adverbs

-Practise Reading Skills - LINKS

-Reading Skills

5

6

7

8

-Je begrijpt gedetailleerde
aanwijzingen en (technische)
informatie. Je begrijpt het
onderwerp en de belangrijkste
boodschap

-You use relative pronouns in
an instruction.

-Je geeft en volgt opdrachten
en aanwijzingen op, je volgt de
hoofdlijnen en je houdt dit
gesprek meestal op gang.
- Je geeft en volgt opdrachten
en aanwijzingen op, je volgt de
hoofdlijnen en je houdt dit
gesprek meestal op gang.

- You give and receive
instructions.
- You discuss instructions and
their use.

Nader te bepalen + Uitleg
Individual presentations
(Speaking skills).

Nader te bepalen + Uitleg
Individual presentations
(Speaking skills).

VAKANTIE

WERKDOEL: The theory of
relativity
EXTRA:
-Grammar Articles a + an
(oefeningen in Showbie)
-Grammar Much/Many/(a)
few/(a) little (oefeningen in
Showbie)

WERKDOEL: How to!

WERKDOEL: The theory of relativity
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

PW Reading skills (3x)
-Oefenmateriaal in Showbie

EXTRA:
-Finish Article exercises
-Finish Much/Many/(a) few/(a)
little exercises

Showbie:
- Articles
oefeningen.
- Much/Many/(a)
few/(a)
little oefeningen.

Homework check

WERKDOEL: How to!
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

Homework check

WERKDOEL: Great reviews
- Make all of the exercises.

Showbie:
- Articles
oefeningen.
- Much/Many/(a)
few/(a)
little oefeningen.

WERKDOEL: Great reviews
EXTRA:
-Grammar Articles a + an
(oefeningen in Showbie)
-Grammar Much/Many/(a)
few/(a) little (oefeningen in
Showbie)

VAKANTIE

-Grammatica Adj.
and Adv.
oefeningen.
-Reading skills
practise LINKS

Nader te bepalen + Uitleg
Individual presentations
(Speaking skills).

VAKANTIE

EXTRA:
-Finish Article exercises
-Finish Much/Many/(a) few/(a)
little exercises

Nader te bepalen + Uitleg Individual
presentations (Speaking skills).

VAKANTIE
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Nader te bepalen +
Uitleg Individual
presentations
(Speaking skills).

PW Trede 13 (3x)
-Vocab Trede 13
-Adjectives & Adverbs

VAKANTIE

VAKANTIE

-Plural forms
-Articles (a + an)
-Much, many, (a) little, (a) few
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-Je leest teksten over
maatschappelijke
onderwerpen, je begrijpt het
grootste deel van deze teksten
en je leidt de betekenis van
zinnen af met behulp van de
context.

- You find relevant
information in a text.

-Je leest teksten over
maatschappelijke
onderwerpen, je begrijpt het
grootste deel van deze teksten
en je leidt de betekenis van
zinnen af met behulp van de
context.

-You use the important
information in various texts

-Je leest informatie in verslagen
of artikelen, je begrijpt deze
tekst en je controleert de
betekenis van onderdelen uit
deze tekst, bijvoorbeeld op
internet.
- Je leest informatie in
verslagen of artikelen, je
begrijpt deze tekst en je
controleert de betekenis van
onderdelen uit deze tekst,
bijvoorbeeld op internet.

- You identify facts about
events, people, and their
feelings in different stories.
- You explain the main ideas
of different texts.
You summarise texts.

- Je voert een voorbereide
dialoog, je volgt de hoofdlijnen,
je houdt dit gesprek op
gang en je geeft zo nodig een
beschrijving.

- You have a polite
conversation.
-You use polite phrases.
- You describe what people
did and how they felt by
reading historical diaries.

WERKDOEL: Global goals
EXTRA:
Individual presentations.

WERKDOEL: Global goals
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

EXTRA:
Work on Individual presentations.

Showbie:
-Uitleg presentatieopdracht.

WERKDOEL: Malala Youzafzai
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

EXTRA:
-Work on Individual presentations.

Showbie:
-Uitleg presentatieopdracht.

WERKDOEL: Survival stories
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

WERKDOEL: Survival strategies
- Make all of the exercises.

Showbie:
-Present perfect
& Past
simple oefeningen

Hand-in subject of your
presentation.
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12

WERKDOEL: Malala Youzafzai
EXTRA:
Individual presentations.

WERKDOEL: Survival stories
WERKDOEL: Survival
strategies
EXTRA:
-Grammar Present perfect
& Past simple (oefeningen
Showbie).

EXTRA:
-Finish Present perfect & Past
simple exercises

Homework check

Speaking skills (3x)
-Individual presentations
Homework check
LET OP! Trede 14 en 16
overlappen elkaar van
week 11 t/m 14

- Work on Individual presentations.

WERKDOEL: Etiquette

WERKDOEL: Etiquette
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

WERKDOEL: Witness reports
- Make all of the exercises.

Showbie:
-Present perfect
& Past simple –

WERKDOEL: Witness reports
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Speaking skills (3x)
-Individual presentations
Homework check

- Je leest informatie in
verslagen of artikelen, je
begrijpt deze tekst en je
controleert de betekenis van
onderdelen uit deze tekst,
bijvoorbeeld op internet.
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-Je voert een voorbereide
dialoog, je volgt de hoofdlijnen,
je houdt dit gesprek op gang en
je geeft zo nodig een
beschrijving.

EXTRA:
-Grammar Present perfect
& Past simple (oefeningen
Showbie).

EXTRA:
-Finish Present perfect & Past
simple exercises
- Work on Individual presentations.

-You talk about different
emotions.
-You use your own words and
sentences.

WERKDOEL: Express yourself
EXTRA:
-Grammar Present perfect
& Past simple (oefeningen
Showbie).
-Grammar: Possessive -‘s
and -of

WERKDOEL: Express yourself
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

EXTRA:
-Finish Present perfect & Past
simple exercises
-Finish Possessive –‘s and -of exercises

Showbie:
-Present perfect
& Past
simple oefeningen
-Possessive –’s and
-of oefeningen

- Work on Individual presentations.

- Je schrijft een korte tekst, je
gebruikt structuurelementen
en je gebruikt verschillende
uitdrukkingen en zelfbedachte
zinnen.

- You write about things that
happened in the past.
You write sentences using the
past tense.
You use the past tense of
irregular verbs.

WERKDOEL: History repeating

15

RAPPORT PRESENTATIES

16

14

17

oefeningen
uitgedeeld in klas

Speaking skills (3x)
-Individual presentations
Homework check

WERKDOEL: History repeating
-Make all of the exercises

Portal: Werkdoelen

EXTRA:
-Grammar Possessive -‘s
and -of
-Grammar: Word order

EXTRA:
-Finish Possessive -‘s and -of exercises
-Finish Word order exercises

Showbie:
-Possessive –’s and
-of oefeningen
-Word order
oefeningen

RAPPORT PRESENTATIES

RAPPORT PRESENTATIES

RAPPORT PRESENTATIES

RAPPORT
PRESENTATIES

RAPPORT PRESENTATIES

-Je schrijft een korte tekst, je
gebruikt structuurelementen
en je gebruikt verschillende
uitdrukkingen en zelfbedachte
zinnen.

-You describe a person in
detail.
-You write a short biography
about a person.
-You use your own sentences
and expressions.

WERKDOEL: It’s a wonderful
life

WERKDOEL: It’s a wonderful life
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

Homework check

EXTRA:
-Repeat all exercises grammar PW Trede
16

Showbie:
-All of the grammar
PW Trede 16
exercises

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

EXTRA:
-Grammar PW Trede 16
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Speaking skills (3x)
-Individual presentations
Homework check

PW Trede 16 (3x)
-Vocab Step 16

-Irregular verbs 1st, 2nd, 3rd
column
-Present Perfect and past
simple
-Word order
-Possessive ‘s and of

18

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

19

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

20

- Je luistert naar informatie of
aanwijzingen en je volgt en
begrijpt wat er wordt gezegd
- Je luistert naar informatie of
aanwijzingen en je volgt en
begrijpt wat er wordt gezegd.

- You explain how to use
different modes of transport
around town.
- You give information about
underground public transport.
-You explain how to use ticket
machines.

WERKDOEL: London calling

WERKDOEL: London calling
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen
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WERKDOEL: Going
underground
EXTRA:
-Grammar Future tense

WERKDOEL: Going underground
- Make all of the exercises.

Showbie:
-Future tense
oefeningen –
uitgedeeld in klas

EXTRA:
-Finish exercises Future tense

17
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22

- Je beschrijft zaken of
activiteiten. Je gebruikt
structuurelementen en
verschillende uitdrukkingen en
zelfbedachte zinnen.

-You collect positive and
negative words and phrases
from different sources.
-You use them in a
description.

WERKDOEL: Hometown glory

WERKDOEL: Hometown glory
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

EXTRA:
-Grammar Future tense

Showbie:
-Future tense
oefeningen

- Je wisselt praktische
informatie uit in een
voorbereide dialoog, je volgt de
hoofdlijnen, je houdt dit
gesprek op gang en je geeft zo
nodig een beschrijving.
- Je wisselt praktische
informatie uit in een
voorbereide dialoog, je volgt de
hoofdlijnen, je houdt dit
gesprek op gang en je geeft zo
nodig een beschrijving.

- You use phrases and words
to give directions to a place.
-You explain the different
modes of transport people
can use.
- You recognise the elements
of British currency.
-You use different phrases to
have a conversation about
prices and paying in a shop.

WERKDOEL: In the right
direction

WERKDOEL: In the right direction
- Make all of the exercises.

Portal: Werkdoelen

WERKDOEL: Money talks

WERKDOEL: Money talks
- Make all of the exercises.

Showbie:
-Relative pronouns
oefenijngen

EXTRA:
-Grammar Future tense

EXTRA:
-Grammar Relative pronouns
(who/which/that)

EXTRA:
-Finish Relative pronouns exercises
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Homework check

Homework check
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KAMP

KAMP

KAMP

KAMP

KAMP
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Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

-Vocab Trede 17
-Irregular verbs 1st, 2nd, 3rd
column
-Future tense
-Relative pronouns (who /
which / that)

25

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.

Nader te bepalen.
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LAATSTE LESWEEK Nader te bepalen.

LAATSTE LESWEEK
Nader te bepalen.

LAATSTE LESWEEK
Nader te bepalen.

LAATSTE LESWEEK
Nader te bepalen.

LAATSTE LESWEEK
Nader te bepalen.

LAATSTE LESWEEK
Nader te bepalen.
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RAPPORT PRESENTATIES

RAPPORT PRESENTATIES

RAPPORT PRESENTATIES

RAPPORT PRESENTATIES

RAPPORT
PRESENTATIES

RAPPORT PRESENTATIES
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VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE

VAKANTIE
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