
Engels:  Vaardigheden en Grammatica     HAVO / VWO 3, Stroom 3, Blauw-Wit      Periode 1: september - oktober 

    

 

 

 

 

 

 

  

 
 

   

 

 

 

  

            

     

  

 

 

 

 

 

Workshop leren en oefenen 
-Leer voor je PW Trede 21.  
-Maak een kort verhaal met min. 6 
woorden van de ‘woordenlijst’. 

Verwondersessie  
Introductie 
-Leer elkaar kennen 
 
 
Week 36 
 

Verwondersessie  
Trede 21 
-Grammatica-uitleg 
Pres. simple & Pres. 
continuous 
-Uitleg probleem-
gesprekken voeren 
Week 37 
 

Workshop leren en oefenen 
-Grammatica Pres. Simple & Pres. Continuous 
oefeningen (Showbie) 
-Portal exercises (werkdoelen):  
1. Plan a trip to America  
2. Write a coherent and fluent story about a 
conversation between you and a steward. 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

-… uitleggen wanneer 

de Pres. Simple & Pres. 

continuous wordt 

gebruikt. 

-… en beide tijden 

correct toepassen. 

-… een 

probleemgesprek 

naspelen tussen 

passagier en 

stewardess. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

-… uitleggen wanneer de 
Past simple wordt 
gebruikt. 
-… thema’s benoemen in 
zowel liedjes als 
literatuur. 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
-… de klassenregels 

benoemen. 

-... enkele details over 

mijn buurman delen in 

het Engels.  

-… samenvatten waar 

Trede 21 over gaat. 

-… een brief aan mijzelf 

in het Engels schrijven. 

  

 

 

Verwondersessie  
Trede 21 
-Toetsstof 
bespreken 
 
Week 41 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

-… de grammaticaregels 
herhalen en toepassen. 
-… persoonlijke 
ervaringen delen in een 
geschreven blog, 
samenhangende en 
heldere structuur. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

-… feedbackregels 
benoemen en 
toepassen. 
-… een kort verhaal 
maken met woorden 
van woordenlijst. 
-… de toetsstof van 
Trede 21 samenvatten. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

-… de afronding van 
Trede 21 afvinken.   

PW Trede 21 (3x) 
-Vocabulaire Trede 21 
-Present simple 
-Present continuous 
-Past simple 
-Ir. verbs 25x 1st/ 2nd column 

Workshop leren en oefenen 

Portal exercises (werkdoelen):  

1. Picture perfect  

2. Keeping a journal  

Only write 1 journal entry. 

 

Workshop leren en oefenen 

-Grammatica Past simple oefeningen (Showbie)  

-Portal exercises (werkdoelen):  

1. Good and evil  (blauw voor vwo & havo) 

2. Theme songs  

3. Story of your life  

 

 

 

Workshop leren en oefenen  

-Presenteer je buurman 

-Time capsule: brief aan je toekomstige ik 

-Waar gaat Trede 21 over: onderzoek! 

 

 

Verwondersessie  
Trede 21 
-Recap grammatica 
-Grammatica-uitleg 
Past simple 
-Portal oef. 
nabespreken 
-Literatuur: thema’s 
benoemen  
Week 38 
 
 

Verwondersessie  
Trede 21 
-Recap grammatica 
-Portal oef. 
nabespreken 
-Bucket-list 
opstellen 
Week 39 
 

Verwondersessie  
Trede 21 
-Recap grammatica 

-Portal oef. 

nabespreken 

-Feedback geven 

bucket-list 

Week 40 
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