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Voorwoord

Dit werkboek gaat over het luisteren naar Engels.
Je gaat luisteren naar mensen die Engels praten.
Je leert de taal begrijpen.
Er zijn op de wereld 800 miljoen mensen die Engels spreken.
Dat zijn dus 800 miljoen mensen die je ineens gaat verstaan!
Ook op vakantie is het handig als je Engels begrijpt. Of als je iets op tv wilt zien.
En ook op je werk kan het erg handig zijn. 

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken gebruik je de StruX-kaarten.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn. 
Volg deze stappen:
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Engels’. 
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden. 
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Jezelf voorstellen
Dit hoofdstuk gaat over luisteren naar mensen die zich voorstellen.
Je hoort hoe je familieleden noemt in het Engels.
Dus bijvoorbeeld: broer, zus, opa … en zo meer.
Je gaat ook luisteren naar Engelse liedjes en Engelse tv.
En je gaat ontdekken hoe je snel Engelse woorden kunt leren.
Je leert hoe de getallen 1–20 in het Engels uitgesproken worden.
Je leert de speciale ‘th’–klank.

Opdracht 1 
Waar heb jij wel eens Engels gehoord?
Je mag meer dan 1 keuze aankruisen.

 � op vakantie

 � op tv (film of serie)

 � in Nederland door iemand die Engels sprak en geen Nederlands

 � op de radio/cd/mp3 (liedjes)

 � op internet (bijvoorbeeld in videoclips)

 � ergens anders: 

Welke Engelse liedjes ken je? Noem er 2.

1. 

2. 

Ken je er zelf geen 2? Vraag het dan aan iemand anders.

Welke Engelse films of series ken je? Noem er 2.

1. 

2. 

Ken je er zelf geen 2? Vraag het dan aan iemand anders.
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Hoofdstuk 1   Jezelf voorstellen   

Opdracht 2 
Als je mensen ontmoet, stellen ze zich vaak eerst even voor.
Of ze zeggen gewoon hallo.

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Luister naar het fragment en lees de tekst mee.

I’m is kort voor I am.
I am betekent: ik ben.

I am Tom betekent: Ik ben Tom.
I’m Tom betekent hetzelfde, dus: Ik ben Tom.

Opdracht 3 

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Bekijk het filmpje. Luister naar wat er gezegd wordt.

Hallo zeggen doe je zo:

• Hi!  

• Hello!

Jezelf voorstellen

Engels Nederlands

Hi, I’m John. Hoi, ik ben John.

Hello, my name is Linda. Hallo, mijn naam is Linda.

Hi
Hello
Good day
Hi, I’m John.
Hello, my name is Linda.
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Hoofdstuk 1   Jezelf voorstellen

Opdracht 4 
Je gaat luisteren naar getallen in het Engels.
We beginnen met de getallen 1 tot en met 10.

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Luister naar het fragment en lees de tekst mee.

Opdracht 5 

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Luister goed naar de getallen.

Welke getallen beginnen in het Engels met een ‘s’-klank? 
Zet er een cirkel omheen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welke getallen beginnen in het Engels met een ‘t’-klank? 
Zet er een cirkel omheen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

In het Engelse woord three zit een speciale klank.
De ’th’–klank hebben wij niet in het Nederlands.
In de vorige opdracht werd three duidelijk uitgesproken.
In het begin is het even wennen. Je kent deze klank nog niet.

 

  Zo hou je je mond, als je de ‘th’-klank maakt.

1  one
2  two
3  three
4  four
5  five

6  six
7  seven
8  eight
9  nine
10  ten
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Opdracht 6 

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Kijk en luister naar het filmpje. 
Hier wordt heel goed uitgelegd hoe je ‘th’ moet uitspreken.
Misschien snap je niet alles wat de persoon zegt.
Maar ze doet het heel goed voor.

Opdracht 7
Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
Het is hetzelfde filmpje als bij de vorige opdracht.
Luister speciaal naar de volgende woorden:
Let op de ‘th’-klank.

• think • these • north

• thank • those • path

• thought • their • south

• third • the • with

• three

Opdracht 8 

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Het is het filmpje van opdracht 3.
Beantwoord de vragen.
Je mag de vragen ook eerst lezen. Dus voordat je het filmpje bekijkt.

Hoe heet de nieuwe jongen in de klas? 

Hoe oud is hij?            Heeft hij broertjes of zusjes?  ja/nee

Heeft hij ook huisdieren? 

Informatie geven over jezelf

Engels Nederlands

I’m 16 years old. Ik ben 16 jaar.

I’m from Holland. Ik kom uit Nederland.

I play soccer. Ik zit op voetbal.
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Hoofdstuk 1   Jezelf voorstellen

Opdracht 9 

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Luister naar het fragment.
Michael geeft informatie over zichzelf.

Hoe oud is Michael?      Welke sport doet Michael? 

Getallen in het Engels

Engels Nederlands

45 fourty-five

24 twenty-four

Opdracht 10
Robbert spreekt over zijn familie.

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Luister naar het fragment en lees mee.

This is my father. This is my mother. This is my sister. This is my brother.

This is my grandpa. This is my grandma. This is my son.
 

This is my daughter.

Hello, I’m Michael.
I’m 45 years old.
I play tennis.
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Hoofdstuk 1   Jezelf voorstellen   

Familie in het Engels

Engels Nederlands

This is my father. Dit is mijn vader.

This is my mother. Dit is mijn moeder.

This is my sister. Dit is mijn zus.

This is my brother. Dit is mijn broer.

This is my grandpa. Dit is mijn opa.

This is my grandma. Dit is mijn oma.

This is my son. Dit is mijn zoon.

This is my daughter. Dit is mijn dochter.

Opdracht 11

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Luister naar het fragment.
Vul de familieleden in die je hoort.
This is my brother.

This is my This is my

This is my This is my

This is my This is my

This is my son.

Opdracht 12
Je leert nu te tellen tot en met 20.

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
Luister naar het fragment en lees de tekst mee.

1 one 6 six 11 eleven 16 sixteen
2  two 7 seven 12 twelve 17 seventeen
3  three 8 eight 13 thirteen 18 eighteen
4  four 9 nine 14 fourteen 19 nineteen
5  five 10 ten 15 fifteen 20 twenty
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Hoofdstuk 1   Jezelf voorstellen

Opdracht 13

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
Luister en kijk naar het filmpje.
Je hoeft niet alles te begrijpen wat de vrouw zegt. Luister wel goed naar de getallen.

Opdracht 14

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Luister naar het fragment.
Tom geeft informatie over zichzelf en over zijn familie.

Schijf de antwoorden in het Engels:

Hoe oud is Tom? 

Hoe heet zijn zus? 

Hoe oud is zijn zus? 

Hoe heet zijn broer? 

Hoe oud is zijn broer? 

Soms hoor je een Engels woord dat je niet kent.
Wat doe je dan? Wat je kunt doen is de betekenis opzoeken.
Dat kan met je smartphone of op de computer.

Opdracht 15 

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
Je ziet hoe je woorden kunt vertalen met Google Translate.
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Hoofdstuk 1   Jezelf voorstellen   

Opdracht 16 

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Luister naar het fragment.

Welke woorden ken je al?

Kies 1 woord dat je nog niet kende. Zoek de betekenis op.

Woord: Betekenis:

Opdracht 17

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Kijk naar het filmpje.

Hoeveel begrijp je van wat er gezegd wordt? 

 � niets

 � bijna niets

 � ongeveer de helft

 � bijna alles

 � alles
Hoe heet de persoon in het filmpje? 

Vertel 1 ding dat je nu weet over die persoon:  

Hello, I’m Suzy.
I have a smartphone.
It’s a Samsung S5.
I’m very happy with it.
I also have a laptop and a Nintendo.
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Hoofdstuk 1   Jezelf voorstellen

Opdracht 18a
De Top 40 is een lijst van de 40 best verkochte liedjes van Nederland.
De Top 40 heeft een eigen website.
In deze opdracht ga je een Engelstalig liedje meezingen.
Je zoekt een liedje in de Top 40.

Ga naar www.strux.nl en klik op de eerste link van deze opdracht.
Zoek hier een Engelstalig liedje uit dat je leuk vindt.
Weet je niet welk liedje Engelstalig is? 
Vraag het aan je begeleider.

De tekst die wordt gezongen in het liedje heet de songtekst.
Op songteksten.nl kun je de tekst van een liedje opzoeken.

Ga naar www.strux.nl en klik op de tweede link van deze opdracht.
Zoek de songtekst op van het liedje dat je hebt gekozen. 
Print de songtekst uit.

Ga naar YouTube. Zoek het liedje dat je hebt gekozen.
Luister naar het liedje en zing de songtekst mee.
Je kunt daarbij de tekst die je hebt uitgeprint meelezen.

Klopte de tekst die je had uitgeprint?  ja/nee
Lukte het om het liedje helemaal mee te zingen?  ja/nee

Wat ging goed?

Keuzeopdracht 18 
• Wil je een Engelstalig liedje meezingen? Kies dan opdracht 18a.

• Wil je naar een gesproken tekst luisteren en meelezen? Kies dan opdracht 18b.
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Hoofdstuk 1   Jezelf voorstellen   

Wat ging minder goed?

Wat wil je een volgende keer anders doen?

Opdracht 18b

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht. 
Luister naar het fragment. Vul de tabel in:

Tom Jane

Leeftijd

Gameconsole Playstation

Highscore Level 9

Opdracht 19

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
Luister naar het fragment en lees de tekst mee:

Good morning!

My name is Captain Kometz.
Get up!
Get out of bed!
There is work to do.
Put on your clothes!
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