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Periode Taaltaak Oefeningen Grammatica

1. Music festivals Flyer voor een 
muziekfestival maken

– Data, tijden en prijzen schrijven
– Promotekstjes lezen
– Reclamewoorden herkennen en 

schrijven

– De SHIT-regel: she / he / it + -s
– Mensen en dingen vergelijken (overtreffende trap)
– Praten over meer dan 1 ding: meervoud

2. Big Game Storyboard voor een 
film maken

– Boekfragmenten lezen
– Locatie, actie, dialoog in een 

boekfragment herkennen en 
beschrijven

– Vertellen wat er gebeurt

– De tegenwoordige tijd: een verhaal vertellen 
(present simple)

– De tegenwoordige tijd: praten over dingen die nu 
gebeuren (present continuous)

– Praten over mensen en dingen (persoonlijke 
voornaamwoorden)

3. Best of YouTube Favoriete YouTube-
filmpje presenteren

– YouTube-filmpjes bekijken
– Je mening geven over YouTube-

filmpjes
– YouTube-filmpjes beschrijven en 

vertellen wat er gebeurt
– Duidelijk spreken in je presentatie

– Praten over dingen die nu gebeuren  
(present continuous)

– Praten over grote getallen
- Praten over mensen en dingen (bezittelijke 

voornaamwoorden)

4. JFK FBI-rapport invullen 
over de moord op JFK

– FBI-dossiers lezen en onderzoeken
– Verdachten interviewen in een game
– Oefenen met een FBI-rapport 

invullen 

– Praten over het verleden: was en were
– Woordvolgorde: eerst plaats, dan tijd

5. Donald Duck Script schrijven voor 
een Donald Duck-strip

– Lessen volgen bij de Disney 
Academy: hoe word ik een 
scriptschrijver? 

– Stripfiguren leren kennen: wie zijn ze, 
hoe zien ze eruit, wat doen ze?

– Een strip omschrijven
– Stripplaatjes beschrijven
– Tekstballonnen schrijven met vragen 

en antwoorden

– Praten over dingen die nu gebeuren  
(present continuous)

– Vragen stellen met do/does
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Periode Taaltaak Oefeningen Grammatica

1. Music festivals Flyer voor een 
muziekfestival maken

– Data, tijden en prijzen schrijven
– Promotekstjes lezen
– Reclamewoorden herkennen en 

schrijven

– The SHIT-rule: she / he / it + -s  
(present simple)

– Comparing people and things (superlative)
– More than one: plural

2. Big Game Storyboard voor een 
film maken

– Boekfragment lezen
– Locatie, actie, dialoog in een 

boekfragment herkennen en 
beschrijven

– Vertellen wat er gebeurt

– Telling a story: present simple
– Talking about things that are happening now: 

present continuous
– Talking about people and things:  

personal and possessive pronouns

3. Best of YouTube Favoriete YouTube-
filmpje presenteren

– YouTube-filmpjes bekijken
– Je mening geven over YouTube-

filmpjes
– YouTube-filmpjes beschrijven en 

vertellen wat er gebeurt
– Duidelijk spreken in je presentatie

– Saying what is happening now:  
present continuous

– Saying what happens suddenly:  
present simple

– Saying “no” with don’t and doesn’t:  
present simple

– Talking about people and things:  
personal and possessive pronouns 

4. JFK FBI-rapport invullen 
over de moord op JFK 

– FBI-dossiers lezen en onderzoeken
– Verdachten interviewen in een game
– Oefenen met een FBI-rapport 

invullen 

– Talking about the past: was & were 
– Talking about the past: past simple  

(regular verbs) 
– Word order: first place, then time

5. Donald Duck Script schrijven voor 
een Donald Duck-strip

– Lessen volgen bij de Disney 
Academy: hoe word ik een 
scriptschrijver? 

– Stripfiguren leren kennen: wie zijn ze, 
hoe zien ze eruit, wat doen ze?

– Een strip omschrijven
– Stripplaatjes beschrijven
– Tekstballonnen schrijven met vragen 

en antwoorden

– Talking about things that are happening now: 
present continuous

– Prepositions
– Asking questions with do/does
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Periode Taaltaak Oefeningen Grammatica

1. Music festivals Flyer voor een 
muziekfestival maken

– Data, tijden en prijzen schrijven
– Promotekstjes lezen
– Reclamewoorden herkennen en 

schrijven
– Bereikbaarheid van een locatie 

beschrijven

– The SHIT-rule: she / he / it + -s (present simple)
– Comparing people and things (comparative and 

superlative)
– Prepositions
– More than one: plural

2. Big Game Een storyboard maken 
bij een hoofdstuk uit 
het boek Big Game

– Het begin bekijken van de film Big 
Game en kennismaken met de 
hoofdpersonen

– Een hoofdstuk lezen en begrijpen van 
het boek Big Game

– Locatie, dialogen en acties 
beschrijven uit Big Game

– The present: telling a story (present simple)
– The present: talking about things that are 

happening now (present continuous)
– Talking about people and things (personal and 

possessive pronouns) 
– How people say things and how they feel 

(adjectives and adverbs)

3. Best of YouTube YouTube-filmpje 
presenteren en 
beargumenteren 
waarom je wel/niet 
YouTuber zou willen zijn

– YouTube-filmpjes bekijken
– Je mening geven over filmpjes
– Beargumenteren met voors en 

tegens waarom je zelf YouTuber zou 
willen zijn of niet

– Present simple or present continuous? 
– Using don’t/doesn’t
– Linking words: and, but, or
– Talking about people (personal and possessive 

pronouns)

4. JFK FBI-rapport schrijven 
over de moord op JFK 

– Bewijsmateriaal lezen en analyseren 
– Verdachten interviewen in een game
– Een conclusie schrijven met daarin 

motief, middelen en gelegenheid 

– Talking about the past: was & were 
– Talking about the past: past simple (regular verbs 

and irregular verbs) 
– Word order: first place, then time

5. Donald Duck Script schrijven voor 
een Donald Duck-strip

– Lessen volgen bij de Disney 
Academy: hoe word ik een 
scriptschrijver?

– Stripfiguren leren kennen: wie zijn ze, 
hoe zien ze eruit, wat doen ze?

– Een strip omschrijven
– Stripplaatje beschrijven
– Tekstballonnen en bijschriften 

schrijven 

– Talking about things that are happening now: 
present continuous

– Prepositions
– Asking questions with do/does
– Asking questions with question words
– Some or any


