
   
 

Versie: juli 2020 

Leerlijn: Engels 

Leerroute: 5 

Leerjaar 1 

 

Periode Onderdeel Doelen 

1 Mondeling taalgebruik Telt in het Engels tot 12 

Kent Engelse woorden in de categorieën 

familieleden, dieren, winkels en dagen 

Spreekt een Engels woord uit nadat deze is 
voorgezegd 

 Schriftelijk taalgebruik Schrijft enkele Engelse woorden 

 Taalbegrip Begrijpt enkele veelvoorkomende (geschreven 

en gesproken) Engelse woorden 

2 Mondeling taalgebruik 
 

Geeft eenvoudige informatie over zichzelf 

Wisselt beperkte informatie uit over 

eenvoudige, concrete zake 

 Schriftelijk taalgebruik Schrijft een paar eenvoudige zinnen op 

 Taalbegrip 
 

Begrijpt relevante info uit korte, voorspelbare, 

luisterteksten 
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Leerjaar 2 
 

Periode Onderdeel Doelen 

1 Mondeling taalgebruik Voert een eenvoudige conversatie 
 Schriftelijk taalgebruik Schrijft korte Engelse zinnen 

 Taalbegrip Zoekt dingen op of kiest dingen uit een lijst 

2 Mondeling taalgebruik 

 

Groet en neemt afscheid op een eenvoudige 

manier 

 Schriftelijk taalgebruik Schrijft een kort, eenvoudig appje of e-mailtje 

 Taalbegrip 

 

Begrijpt in vertrouwde situaties eenvoudige 

feitelijke informatie 
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Leerjaar 3 
 

Periode Onderdeel Doelen 

1 Mondeling taalgebruik 

 

Stelt zichzelf voor en reageert als iemand 

voorgesteld wordt 
Reageert kort en met een eenvoudig antwoord 

op korte, eenvoudige vragen over zichzelf en 

anderen 

 Schriftelijk taalgebruik Herkent woorden van internationaal vocabulaire 

 Taalbegrip Begrijpt korte, eenvoudige waarschuwingen 

2 Mondeling taalgebruik 

 

Vraagt om verduidelijking, eventueel met hulp 

van gebaren 

Zegt wat hij wel of niet leuk vindt en vraagt 
anderen wat ze wel of niet leuk vinden 

 Schriftelijk taalgebruik Leidt woorden af uit de context 
 Taalbegrip Leest een korte, standaard mededeling 
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Leerjaar 4 
 

Periode Onderdeel Doelen 

1 Mondeling taalgebruik Leest een eenvoudige Engelse tekst voor 
 Schriftelijk taalgebruik Schrijft Engelse woorden 
 Taalbegrip Leest eenvoudige informatie op een poster of 

mededelingenbord 
2 Mondeling taalgebruik 

 

Vraagt en geeft eenvoudige informatie over 

welbevinden 
 Schriftelijk taalgebruik Begrijpt korte informatieve teksten 
 Taalbegrip Activeert voorkennis over een onderwerp 
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Leerjaar 5 
 

Periode Onderdeel Doelen 

1 Mondeling taalgebruik 

 

Vraagt en geeft eenvoudige informatie over 

vertrouwde, concrete onderwerpen 
 Schriftelijk taalgebruik Schrijft een korte, eenvoudige brief/kaart 
 Taalbegrip 

 

Begrijpt een eenvoudige korte geschreven 

Engelse tekst met illustraties 
2 Mondeling taalgebruik 

 
Leest een korte, vooraf geoefende mededeling 
voor aan de groep 

 Schriftelijk taalgebruik Schrijft een korte Engelse tekst 
 Taalbegrip 

 

Begrijpt korte gesproken zinnen in alledaagse 

situaties 
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Leerjaar 6 
 

Periode Onderdeel Doelen 

1 Mondeling taalgebruik 

 

Bepaalt het onderwerp van een langzaam en 

duidelijk gesproken tekst 
 Schriftelijk taalgebruik Vult een eenvoudig formulier in 
 Taalbegrip 

 

Verstaat in korte, duidelijk gesproken teksten 

namen, getallen en bekende woorden 
2 Mondeling taalgebruik 

 
Vraagt om dingen, biedt iets aan, begrijpt 
wanneer om iets gevraagd wordt 

 Schriftelijk taalgebruik 

 

Vult een eenvoudige lijst met vragen over 

zichzelf in 
 Taalbegrip Begrijpt eenvoudige en korte instructies 

 

 


