English, you will do it better!!
GRAMMATICA 1
DE TEGENWOORDIGE TIJD
GEWONE ZINNEN

Let op de 3-e ps. ev. (hij, zij en het)
I drink a beer = Ik drink een biertje.
She only drinks orange juice. = Zij drinkt alleen maar sinaasappelsap.
I brush my teeth every morning. = Ik poets mijn tanden elke morgen.
He never brushes his teeth. = Hij poetst zijn tanden nooit.
I hurry home = Ik haast me naar huis.
He hurries home = Hij haast zich naar huis.
He misses her = Hij mist haar.
She goes by train = Zij gaat met de trein.
DE ING-VORM

De ing-vorm in allerlei zinnen
He is washing the car = Hij is de auto aan het wassen
We are waiting = Wij staan te wachten.
Wat are you reading? = Wat ben je aan het lezen?
You aren't listening = Jullie luisteren niet.
HET WERKWOORD TO DO

In vragen kom je dikwijls het werkwoord "to do" tegen, maar niet altijd!
Do you know him? = Ken je hem?
Do you believe that? = Geloof je dat?
Geen "do" of "does"! Has Sharon got a job? = Heeft sharon een baan?
Geen "do" of "does"! Who lives at this address? = Wie woont op dit adres?
Geen "do" of "does"! What started the row? = Wat deed de ruzie beginnen?

Ontkennende zinnen met "not" gaan ook vaak m.b.v. "to do", maar niet altijd!
He doesn't eat spaghetti. = Hij eet geen spaghetti.
I don't like that music. = Ik houd niet van die muziek.
Geen "do" of "does"! She isn't sick. = Zij is niet misselijk.
Geen "do" of "does"! She isn't ill. = Zij is niet ziek.
Geen "do" of "does"! We aren't at school. = Wij zijn niet op school.

De lijdende vorm
English is spoken all over the world = Engels wordt over de hele wereld gesproken.
In which classroom is French taught?= In welk lokaal wordt Frans gegeven?

•
•
•

Bekijk de bovenstaande zinnen goed. Let op de rode woorden.
De volgende pagina is een WERKBLAD. Druk die pagina af en maak de oefeningen.
Leer daarna eerst de zinnen 1-12. Maak dan oefening 1. Leer vervolgens de rest van de
zinnen en maak oefening 2

English, you will do it better!!
Oefening 1 (De eerste 12 zinnen)
Vul in:
She only ................. orange juice. = Zij drinkt alleen maar ...................................
He never ..................his teeth. = Hij poetst ...................... nooit.
I .................. home = Ik haast me ............................
He .................... home = Hij haast zich .......................
He .................... her = Hij mist .................
She .................... by train = Zij gaat .............................
He is ................... the car = Hij is de auto ........................
We are ......................... = Wij staan te wachten.
Wat are you .......................? = Wat ben je aan het lezen?
You aren't ........................... = Jullie luisteren niet.
Kijk de zinnen zelf na!

Noteer hieronder de zinnen die je moeilijk vond.
....................................................................... = .......................................................................
....................................................................... = .......................................................................
Oefening 2 (De rest van de zinnen)
Vul in:
..................................... him? = Ken je hem?
Do you believe that? = Geloof je dat?
............................ Sharon got a job? = Heeft Sharon ...................................?
............................ at this address? = Wie woont op dit adres?
............................ the row? = Wat deed de ruzie beginnen?
............................ spaghetti. = Hij eet geen spaghetti.
............................ that music. = Ik houd niet van die muziek.
............................ sick. = Zij is niet misselijk.
............................ ill. = Zij is niet ziek.
........................... at school. = Wij zijn niet op school.
English is ....................... all over the world = Engels wordt over de hele wereld gesproken.
In which classroom is ...............................? = In welk lokaal wordt Frans gegeven?
Kijk de zinnen zelf na!

Noteer hieronder de zinnen die je moeilijk vond.
....................................................................... = .......................................................................
....................................................................... = .......................................................................

Oefening 3:
Zorg dat je alle zinnen kent.
Herhaal ze over enkele dagen nog eens!

