ENGLISH, WE WILL DO BETTER!
LESSON ONE
Beste leerling!
Hier is dan de eerste van de tien lessen Engels. Tien lessen die er voor moeten zorgen dat je
straks geen problemen krijgt met het vak Engels.
HEEL VERSTANDIG VAN JE DAT JE DEZE CURSUS GAAT VOLGEN!
Je denkt natuurlijk dat we nu meteen met het vak Engels beginnen. Maar dan heb je het mis!
We beginnen met het organiseren van je huiswerk. Dat is heel belangrijk in het voorgezet
onderwijs! Volg daarom straks de adviezen die je hier leest nauwkeurig op! Een goede organisatie
van je huiswerk levert hogere cijfers op!
Hier volgen een aantal tips:



Het huiswerk goed organiseren begint op school:
o
o
o
o



Let goed op tijdens de les! Dan gaat het huiswerk maken ook beter.
Als je iets niet begrijpt, vraag het dan! Anders loop je thuis tegen de problemen aan.
Schrijf het huiswerk altijd nauwkeurig in je agenda.
Kijk het gemaakte huiswerk goed na. Verbeter je fouten met rood!

Hoe organiseer je het huiswerk thuis?
o
o
o
o
o
o
o
o

Drink, als je thuis komt, eerst eventjes gezellig een kopje thee of een glas limonade.
Daarna ga je aan de slag. Je gaat een planning maken.
Wat komt er op die planning te staan?
Alle vakken voor de volgende dag.
De repetities die vandaag opgegeven zijn.
Een vak voor een andere dag waarop je druk bent
Zorg voor afwisseling: leren, maken, leren, maken
Doe geen twee talen achter elkaar.

Waarom zo?
Je zult vast wel wat vragen hebben als je het bovenstaande goed doorgelezen hebt.
Een veel gestelde vraag is bijvoorbeeld: Waarom moet een repetitie op de dag dat deze
opgegeven is al op de planning zetten? Je gaat er een week van te voren toch niet al aan leren?
Dat klopt. Een week van te voren hoef je een repetitie nog niet te leren!
Maar wat moet je dan wel doen?
 Kijken of al de sommen of lesjes in je schrift staan. Zo niet: vraag de sommen of de lesjes aan
een leerling uit je klas.



Ga na of je bepaalde zaken niet begreep. Vraag die dan aan een leerling of aan je leraar voor
dat vak.



Begin twee avonden van te voren met het leren van de repetitie.



De avond voor de repetitie rond je het leerwerk af.

En nu Engels! We beginnen met de tegenwoordige tijd.
DE TEGENWOORDIGE TIJD
De tegenwoordige tijd waar we het nu over gaan hebben, heet PRESENT SIMPLE.
De PRESENT SIMPLE gebruik je om aan te geven:



dat iets een gewoonte is.
dat iets een feit is.

Hier volgen enkele voorbeelden:
LET OP! Er zijn een aantal woorden die aangeven dat het om een gewoonte gaat zoals:
always, usually(= gewoonlijk), never, every day … enz.



I brush my teeth every morning. = Ik poets mijn tanden elke morgen. (gewoonte)
I walk to school every day.= Ik loop elke dag naar school. (gewoonte)




The sun rises in the east. = De zon gaat op in het oosten. (feit)
He speaks English. = Hij spreekt Engels. (feit)

Hoe ziet de vervoeging van het werkwoord “to speak” eruit?
I speak, you speak, he speaks, she speaks, we speak, you speak, they speak.
Je moet dus letten op “he” en “she”.
Voorbeelden:
 He walks to school every morning.
 Peter speaks English.
 Mary never swims in the ocean.
Let op! Bij sommige werkwoorden gaat het iets anders!
 I brush my teeth.
 He brushes his teeth.
 I miss her.
 He misses her.
 My parents always go to France
 My uncle always goes to France
 I hurry home every day. = Ik haast me elke dag naar huis.
 He hurries home every day. = Hij haast zich elke naar huis.

LET OP!
I hurry - he hurries
I buy - he buys
De “y” wordt alleen een “ie” als er een medeklinker voor de “y” staat!

Neem een schrift. Schrijf de woorden die op de stippellijntjes ingevuld moeten worden op.

EXERCISE 1 Voorbeeld: He never ………. (to swim) in the ocean. Opschrijven: swims
My uncle often ……….. (to drink) a beer. = Mijn oom drinkt vaak een biertje.
She always……………(to go) by train. = Zij gaat altijd met de trein.
I never……… (to drink) a beer. = Ik drink een biertje.
He never ………….. (to brush) his teeth. = Hij poetst zijn tanden nooit.
She only ………….(to drink) orange juice. = Zij drinkt alleen maar sinaasappelsap.
My friend often ………. (to skate) in winter. = In de winter schaatst mijn vriend vaak.
My brother and I never ………. (to go) to the cinema = Mijn broer en ik gaan nooit naar de
bioscoop.
8. Lions ………. (to eat) a lot of meat. = Leeuwen eten veel vlees.
9. Sam and Sarah ………… (to help) each other. = Sam en Sarah helpen elkaar.
10. Sam ……….. (to miss) his mother every day. = Sam mist zijn moeder elke dag.
11. Sarah never ……….. (to watch) TV. = Sarah kijkt nooit TV.
12. Janet ........... (to play) the piano every day.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Na het einde van deze les krijg je eerst een lege pagina. Daarna de antwoorden.
Kijk nu nauwkeurig na! Leer de zinnetjes van het Engels naar het Nederlands.

EXERCISE 2
Doe als in het voorbeeld! I talk – he talks
Schrijf de antwoorden in je schrift.
1. I complete
– he ………………. (to complete = maken, afmaken, voltooien)
2. I cry
– he ……………….
3. I defend
– he ………………. (to defend = verdedigen, beschermen)
4. I rush
– he ………………. (to rush = opjagen, bestormen)
5. I buy
– he ……………….
6. I play
– he ……………….
7. I destroy
– he ………………. (to destroy = vernietigen, vernielen)

EXERCISE 3
THE OPPOSITE OF ….. (het tegengestelde van ….)
Schrijf de antwoorden in je schrift!
1. The opposite of “young” is ………
2. The opposite of “wet” is ………
3. The opposite of “big” is ………
4. The opposite of “weak” is ………
5. The opposite of “hard” is ………
6. The opposite of “happy” is ………
7. The opposite of “closed” is ………
8. The opposite of “sour” is ………
9. The opposite of “false” is ………
10. The opposite of “rich” is ………

Op de volgende pagina staan de antwoorden van de opdrachten!
Kijk nu nauwkeurig na en zorg dat je betekenis van alle Engelse woordjes kent!

Gefeliciteerd! De eerste les zit er op!

Einde van deze les.

ANTWOORDEN
EXERCISE 1
1. drinks
2. goes
3. drink
4. brushes
5. drinks
6. skates
7. go
8. eat
9. help
10. misses
11. watches
12. plays
EXERCISE 2
1. completes
2. cries
3. defends
4. rushes
5. buys
6. watches
7. destroys
EXERCISE 3
1. old
2. dry
3. small
4. strong
5. soft
6. sad
7. open
8. sweet
9. true
10. poor

