ENGLISH, WE WILL DO BETTER!
LESSON THREE
Beste leerling!
Fijn dat je aan ook deze les gaat beginnen!
Als je straks naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaat, zul je veel woordjes moeten
leren.
Engelse woordjes en Duitse of Franse woordjes. Ook voor het vak Nederlands zul je de betekenis
van moeilijke woorden moeten leren.
Maar hoe moet je die woordjes leren?
Op deze manier lukt het zeker!
Veel leerlingen hebben moeite met woordjes leren. Hier geef ik je een methode die vast en zeker
lukt!
Vast en zeker lukt het! Die gedachte moet je vasthouden. Wie zichzelf blijft voorhouden dat hij het
nooit zal kunnen, zal het ook nooit kunnen!
Dus we gaan aan de slag: het zal vast en zeker lukken!
Tips:

 Woordjes worden vaak schriftelijk overhoord. Je moet ze dus kunnen schrijven. Door ze




zelf ook op te schrijven, leer je ze foutloos op te schrijven.
Het is aangetoond dat je woordjes het best leert als je ze opschrijft en hardop uit spreekt.
Lastige woorden leer je twee kanten op.
Ga bij lastige woorden na of je iets kunt vinden waardoor je zo'n woord makkelijk kunt
onthouden.

Een paar voorbeelden (Engels):
chilly = kil chil lijkt op kil.
lonely = eenzaam ... zet er een a voor! alone.... = alleen ... alleen zijn is eenzaam
narrow = smal ... narrow lijkt op nauw een nauw steegje is een smal steegje
slim = slank ... beide woorden beginnen met sl....
Nu het "er-in-zetten" van de woorden:
Stel je voor dat je de woorden bijvoorbeeld van het Engels naar het Nederlands moet leren.








Ga op een rustige plaats zitten waar je niet afgeleid wordt. Geen muziek aan!
Leer 15 tot 20 woorden tegelijk.
Schrijf deze woorden met de betekenis over. Spreek ze hardop uit.
Lees de woorden met betekenis opnieuw hardop door. Lastige woorden lees je 2 keer!
Er zijn altijd woorden die je makkelijk onthoudt. Die moet je niet blijven leren. Dus: overhoor
jezelf. (Onderaan beginnen!) Streep de woorden die je kent door.
Nu blijven er waarschijnlijk ongeveer 10 woorden over. Verzin een manier om ze te
onthouden. Daarna lees je ze weer hardop met betekenis door. Moeilijke woorden 2 maal.

 Weer overhoor je jezelf (Onderaan beginnen!) en streep je de woorden die je kent door.
 Er zullen er waarschijnlijk ongeveer 5 overblijven.





Schrijf ze GROOT op en leer je ze twee kanten uit.
Ga een ander vak doen.
Daarna lees je al de vijftien woorden nog eens twee keer aandachtig door. En overhoor
jezelf.
Misschien blijven er nog 2 woorden over die je niet kent. Schrijf die woorden op een
papiertje en lees ze door voor je gaat slapen. Lees ze nog eens als je opstaat. Lees ook
nog eens voor je van huis gaat.

Maar ik moet 30 woorden leren!
Ok. Leer er dan bijvoorbeeld 15 voor het eten en 15 na het eten.
Veel succes! Het zal vast en zeker lukken!

EXERCISE 1
Leer de volgende woorden op de bovenstaande manier. Je moet ze Nederlands – Engels
kennen!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

huisarts
= family doctor
apotheek
= chemist’s
spreekkamer = surgery
recept
= prescription
spreekuur
= surgery hours
tandarts
= dentist
proeven
= to taste
ruiken
= to smell
roeren
= to stir
braden
= to fry
schillen
= to peel
lepel
= spoon
schotel
= dish
servet
= napkin
schaal
= bowl
hert
= deer
mug
= gnat
duif
= pigeon
kikker
= frog
adelaar
= eagle

Ken je ze echt goed?
ENKELVOUD / MEERVOUD
Bekijk de volgende woorden en hun meervoud goed.
prescription – prescriptions; spoon – spoons
surgery – surgeries; family – families
bus – buses; dish – dishes; church – churches; box - boxes
hero – heroes; tomato – tomatoes
Enkele woorden hebben een onregelmatig meervoud. Hier volgen er enkele:
mouse – mice; tooth – teeth; foot – feet; man – men; woman – women

EXERCISE 2
Schrijf in je schrift de volgende woorden en hun meervoud op:
1. minute
2. echo (= echo)
3. church
4. taxi
5. woman
6. watch
7. business
8. foot
9. company (= gezelschap, bedrijf)
10. potato (= aardappel)
11. wish
12. mouse
13. tooth
14. policeman
15. fox (= vos)
16. hero (= held)
Kijk na!
Hierna krijg je eerst een lege pagina. Daarna de antwoorden.

WAAR JE NAAR VRAAGT.
Bestudeer de volgende zinnetjes goed!
LET OP! you are = jij bent - you were = jij was; he is = hij is – he was = hij was

who? = wie? vraagt naar personen
Who was that girl you were talking to? Wie was dat meisje tegen wie je aan het praten was?
Who were they listening to? Naar wie waren zij aan het luisteren?
Who were you introduced to? Aan wie werd je voorgesteld?

whose? = van wie? vraagt naar personen als het om bezit gaat
Whose car is this? Van wie is deze auto?

what? = wat? vraagt naar dingen (en dieren)
What do you want? Wat wil je?

when? = wanneer vraagt naar een tijdstip
When does the train arrive? Wanneer arriveert de trein?

where? = waar? vraagt naar een plaats
Where did you park your car? Waar heb je je auto geparkeerd?

which? = welke vraagt naar personen en dingen als een keuze gemaakt moet
worden uit een beperkt aantal
Which one do you like? The blue one or the red one?

why? = waarom? vraagt naar een reden
Why are you late?

how? = hoe? vraagt naar een manier
How did you get here? I came by bike.
Over het algemeen leveren vraagwoorden niet veel problemen op. Het wordt wat lastiger als
in het Engels een ander vraagwoord wordt gebruikt dan in het Nederlands. Dit is het geval
bij:
What time is is? Hoe laat is het?
What street is this? Welke straat is dit?
What does he look like? Hoe ziet hij er uit?
What are you thinking of? Waar denk je aan?
What are you afraid of? Waar ben je bang voor?
What is it about? Waar gaat het over?

EXERCISE 3
Vertaal de volgende zinnetjes! Schrijf de vertaling in je schrift.
1. Where were you last night?
2. Where were your children last night?
3. Who are these boys?
4. Whose book is this?
5. Which coat is yours?
6. Which of the children knows the answer?
7. What are you afraid of?
8. What do you want?
9. Who is the writer of this book?
10. How wide is the river here?
Kijk de vertaling na!
Hierna krijg je eerst een lege pagina. Daarna de antwoorden.

ANTWOORDEN
EXERCISE 2
1. minutes
2. echoes
3. churches
4. taxis
5. women
6. watches
7. businesses
8. feet
9. companies
10. potatoes
11. wishes
12. mice
13. teeth
14. policemen
15. foxes
16. heroes

EXERCISE 3
1. Waar was je gisteravond?
2. Waar waren jouw kinderen gisteravond?
3. Wie zijn deze jongens?
4. Van wie is dit boek?
5. Welke jas is van jou?
6. Wie van de kinderen weet het antwoord?
7. Waar ben je bang voor?
8. Wat wil je?
9. Wie is de schrijver van dit boek?
10. Hoe breed is de rivier hier?

