
 

Engels 
K1a/K1b 
 

Unit 5 

To do 
 
 

Dit moet je maken:  

To learn 
 
 

Dit moet je leren: 

To be able to 
 
 

Dit moet je kunnen: 

6 april 5.4: Grammar p191 
1 t/m 7 

5.2 t/m words 5.4 • Je kunt een poster of een briefje op 

een mededelingenbord lezen 

• Je kunt instructies begrijpen 

• Je kunt uit een zin begrijpen wanneer 

je de Present Simple of de Present 

Continuous moet gebruiken 

• Je kunt zinnen maken met de Present 

Simple of de Present Continuous  

8 april • 5.4: 8 t/m 11 

• Microsoft Teams 
Hand-out  
 

In MS Teams vind je de 
hand-out over de Present 
Simple en Present 
Continuous.  
Deze moet uiterlijk 10 april 
gemaakt en ingeleverd zijn 
via MS Teams! 

5.2 t/m 5.4 

10 april 5.5: Grammar p203 
1 t/m 5 
 

5.2 t/m words 5.5 • Je kunt een berichtje sturen waarin je 
een afspraak bevestigt of afzegt 
• Je kunt will en shall gebruiken in 
bevestigende ( + ), ontkennende ( - ) en 
vragende ( ? ) zinnen 

13 april 5.5: 6 t/m 11 5.2 t/m 5.5 

15 april Microsoft Teams 
Schrijfopdracht  
 
In MS Teams vind je een 
schrijfopdracht.  
Deze moet uiterlijk 17 april 
gemaakt en ingeleverd zijn 
via MS Teams! 

5.2 t/m 5.5 • Je kunt much, many en a lot of 
gebruiken 
 
• Je kunt vergelijkingen maken 
  
• Je kunt zinnen maken met de Present 
Simple of de Present Continuous 
 
•  Je kunt will en shall gebruiken in 
bevestigende, ontkennende en 
vragende zinnen  
 
• Je kent de woorden van Unit 5 
 
• Je kent de Engelse expressions van 
Unit 5 

17 april 5.6: 1, 2, 4 5.2 t/m 5.5 

20 april Microsoft Teams 
Grammar recap 
 
In MS Teams vind je de 
Grammar Recap. 
Deze moet uiterlijk 22 april 
gemaakt en ingeleverd zijn 
via MS Teams! 

5.2 t/m 5.5 

22 april Test Jezelf  
Unit 5 
 
In het online gedeelte 
maak je de Test Jezelf van 
Unit 5. 

5.2 t/m 5.5 


