English, you will do it better!!
Inleiding
Engels leren voor het vmbo-examen. Dat gebeurt toch op school?
Dat is waar. Deze site kan dat onderwijs op school zeker niet
vervangen.
Het doel van deze site is leerlingen systematisch extra hulp te bieden.
Waarom voor het vak Engels?
Omdat het examen Engels een pittig examen is.
Dit examen is nog eens extra pittig als je geen tv kijkt.
Het lage cijfer voor Engels is vaak een van de oorzaken dat een leerling
zakt.

Daar willen we d.m.v. deze site wat aan doen!!
Wat houdt de extra hulp in?
Binnen een maand vind je hier een 43 korte lessen.
De onderwerpen van deze lessen zijn: een fleugje grammatica, woorden,
zinnen en tekstjes.
Als je nog op een leuke manier nog meer wilt leren, ga dan aan de slag
met de woordzoekers! (34 t/m 43).
Voor het leren van zo'n les moet je ongeveer 30 minuten uittrekken.
Als je slim bent, begin je er na de vakantie meteen aan.
Als je dan elke week één les leert, ben precies voor het examen klaar.
Het staat vast dat je dan voor het examen aanmerkelijk hoger zult
scoren!
Je bent niet zo best in Engels?
Ga dan gauw naar de naar de eerste les! Maar lees eerst de volgende
pagina!
Je wilt toch zeker slagen!
Veel succes toegewenst!

English, you will do it better!!
Hoe kun je goed leren?
PROCES - PRODUCT

Vermicellisoep
1.
2.
3.
4.
5.

Maak gehaktballetjes van 20 gram.
Breng 2 dl water met een bouillonblokje en fijngeknepen vermicelli aan de kook.
Doe de gehaktballetjes bij de soep, sluit de pan en laat het geheel 10 minuten koken.
Was 2 takjes peterselie en snijd die fijn.
Roer vlak voor het opdienen de peterselie door de soep.

Resultaat: heerlijke vermicellisoep voor 1 persoon.
Heerlijk! Nou ja, over smaak valt natuurlijk niet te twisten! Maar het is wel een goed product,
tenminste, als het proces (de stappen 1 t/m 5) goed verlopen is!
Zo is leren ook een proces. Een proces dat in een aantal stappen verloopt.
Een voorbeeld:
Als je straks de betekenis van 30 Engelse woordjes gaat leren, doe we dat in een aantal
stappen.
1. We leren eerst 15 woorden.
2. Bekijk deze 15 woorden goed! Welke woorden kun je makkelijk onthouden, omdat ze
bijvoorbeeld op de Nederlandse vertalingen lijken? Kun je een trucje verzinnen om een
bepaald woord te onthouden?
3. Lees vervolgens de woorden aandachtig door. Spreek ze zachtjes uit. Schrijf een lastig
woord een keer met de betekenis op een kladblaadje.
4. Druk het werkblad af en maak (zoveel mogelijk zonder te spieken) de activerende
oefening. Kijk daarna zelf na.
5. Schrijf de 4 woorden die je het moeilijkst vond op het werkblad.
6. Nu gaan we op dezelfde manier de volgende 15 woorden leren.
7. Tenslotte. Overhoor jezelf! Ga naar: http://youwilldoitbetter.wrts.nl/. Daar kun m.b.v. het
overhoorprogramma wrts de 30 woordjes overhoren totdat je ze kent.
In alle lessen wordt het proces vermeld.
Houd je aan dit proces!
Alleen dan zal het product goed zijn!
Veel succes toegewenst!

