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Beste leerling,

Voor je ligt het leerwerkboek Engels Vervolg A1. Dit leerwerkboek bestaat uit 5 thema’s.

Elk thema heeft een eigen onderwerp:
Thema 1: Jij & anderen
Thema 2: Jij & je buurt
Thema 3: Vrije tijd
Thema 4: Gezondheid & leefstijl
Thema 5: Communicatie

Opbouw per thema
Elk thema bestaat uit 4 hoofdstukken en een eindopdracht. Elk hoofdstuk heeft een eigen 
kleur. Hieronder zie je de hoofdstukken van elk thema en de eindopdracht.

1. Kijken & luisteren

2. Lezen

3. Spreken & gesprek voeren

4. Schrijven

Eindopdracht

Eindopdracht
Aan het einde van elk thema vind je de eindopdracht. Met de eindopdracht test je of je de 
lesstof in het thema begrepen hebt en kunt toepassen. 

Toelichting pictogrammen

 kijkfragment op Studiemeter

 luisterfragment op Studiemeter

 samenwerkingsopdracht 

 map-opdracht 

Extra oefenen
Alle kijk- en luisterfragmenten vind je op onze methodesite Studiemeter. Je kunt daar ook 
extra oefenen met het programma Engels Vervolg A1 Online. Om in te loggen op Studiemeter 
heb je een eigen inlogcode nodig. Heb je geen inlogcode? Vraag dan de leraar om hulp. 

Wij wensen je veel plezier en succes met Engels Vervolg A1!
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Verantwoording van de methode 

Uitgeverij Deviant heeft de methode Engels Vervolg A1 ontwikkeld voor leerlingen in 
het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De methode kan ook worden 
ingezet voor leerwegondersteunend onderwijs en in entreeopleidingen. De methode 
Engels Vervolg A1 bestaat uit een leerwerkboek en bijbehorend online materiaal. 

Einddoel van Engels Vervolg A1 
De methode is geschikt voor leerlingen die eerst met Engels Vooraf hebben gewerkt en 
is daarnaast ook inzetbaar voor leerlingen die nog niet voldoende taalvaardig zijn op 
ERK-niveau A1. Aan het eind van Engels Vervolg A1 kunnen leerlingen Engels gebruiken in 
herkenbare situaties op A1-niveau. Leerlingen zijn dan goed voorbereid op een eventuele 
overgang naar A2-niveau.

Engels Vervolg A1 Leerwerkboek
De lesstof in het leerwerkboek Engels Vervolg A1 is verdeeld over vijf herkenbare thema’s:
Thema 1: Jij & anderen
Thema 2: Jij & je buurt
Thema 3: Vrije tijd
Thema 4: Gezondheid & leefstijl
Thema 5: Communicatie

Elk thema bestaat uit vier hoofdstukken en een eindopdracht die steeds in dezelfde volgorde 
worden aangeboden. Voor de herkenbaarheid heeft elk hoofdstuk en de eindopdracht een 
eigen kleur. Elk hoofdstuk behandelt een specifieke vaardigheid.

1. Kijken & luisteren

2. Lezen

3. Spreken & gesprek voeren

4. Schrijven

Eindopdracht

Er is veel ondersteuning door o.a.:
– Video, audio en afbeeldingen
– Woordblokken
– Uitdrukkingenblokken
– Uitlegblokken

Eindopdracht 
Elk thema heeft een eindopdracht. Met de eindopdracht test de leerling of hij de lesstof in 
het thema begrepen heeft en kan toepassen.
 



5

Map-opdrachten
Elk thema bevat map-opdrachten. De leerling gaat bij het maken van de map-opdracht op 
een creatieve manier bezig met het verwerken van de lesstof. Iedere leerling kan de map-
opdracht op zijn eigen niveau uitvoeren.

Aanvullende materialen bij het leerwerkboek
Bij de methode zijn ook aanvullende materialen beschikbaar op onze methodesite 
Studiemeter. Dit aanvullende materiaal bestaat onder andere uit: 
– Kijk- en luisterfragmenten bij het leerwerkboek
– Map-opdrachten
– Docentenhandleiding met didactische tips 
– Antwoordmodel
– Thematoetsen
– Aftekenkaarten per thema
– Woordenlijsten
– Uitdrukkingenlijsten

Engels Vervolg A1 Online 
Engels Vervolg A1 Online is het betaalde digitale oefen- en toetsprogramma bij de methode 
Engels Vervolg A1. Het programma biedt de leerling extra oefenmogelijkheden bij de thema’s 
uit het leerwerkboek. Voor elk thema dat is afgerond ontvangt de leerling een certificaat. 
De leerling werkt in het programma zelfstandig of met begeleiding aan een betere 
taalvaardigheid Engels. 

Toelichting pictogrammen
In dit leerwerkboek worden verschillende pictogrammen gebruikt:

 kijkfragment op Studiemeter

 luisterfragment op Studiemeter

 samenwerkingsopdracht 

 map-opdracht 

Inlogcode aanvragen
Voor het bijbehorende online materiaal heeft de leerling een eigen inlogcode nodig 
om in te loggen op Studiemeter. Deze inlogcode kan worden aangevraagd via 
servicedesk@studiemeter.nl. Het account van een leerling wordt rechtstreeks gekoppeld aan 
het account van de docent. 

Een docentenaccount kan kosteloos worden aangevraagd via servicedesk@studiemeter.nl. 
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Opdracht 15

Wat moet je doen?
a.  Luister naar het uitdrukkingenblok en lees mee.  

Je hebt deze zinnen gehoord in opdracht 12.
 Je gaat deze zinnen later in het thema gebruiken.

Uitdrukkingenblok 2
Engels  Nederlands
It’s me again. Ik ben het weer.
I go to school. Ik ga naar school.
I work at a pizza restaurant. Ik werk in een pizzeria.
I work there three evenings per week. Ik werk daar drie avonden per week.
I always start at 7 o’clock. Ik start altijd om 7 uur.
I like my manager. Ik vind mijn baas leuk.
He is very young. Hij is heel jong.
He works very hard. Hij werkt heel hard.
Well, see you later! Nou, tot ziens!

Opdracht 16

Wat moet je doen?
a. Lees de vragen en de antwoorden.
b. Bekijk de video. Je ziet Jamila’s tweede vlog nog een keer.
c. Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Vindt Jamila haar klasgenoten leuk?
  A. ja
  B. nee

2. Op welke dagen werkt Jamila in de pizzeria? Kruis alle goede antwoorden aan.
  A. maandag
  B. dinsdag
  C. woensdag
  D. donderdag
  E. vrijdag
  F. zaterdag
  G. zondag
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3. Wat zegt Jamila over haar baas?
   A. Hij is oud.
   B. Hij is vriendelijk.

4. a. Kijk nog eens naar je antwoord bij opdracht 12c.
 b. Paste jouw antwoord bij het fragment?

   Ja, want 

   Nee, want 

Opdracht 17

Wat moet je doen?
a. Lees de Nederlandse woorden.
b. Bedenk de Engelse woorden voor de Nederlandse woorden.
c. Schrijf elk Engels woord bij het juiste cijfer in de puzzel. Nummer 1 is al ingevuld.
d. Streep een woord dat je gebruikt hebt door.

Van links naar rechts: 
3. maar 
5. dagen 
6. leuk 
7. avonden 
9. dus 

Van boven naar beneden:
1. baan(tje)
2. klas
4. leraren
6. vriendelijk
8. goed
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Opdracht 2

Wat moet je doen?
a. Lees het uitlegblok. Je leraar kan het ook laten horen.

Uitlegblok - Meervoud in het Engels 

enkelvoud:  meervoud:
één ziekenhuis one hospital twee ziekenhuizen two hospitals
één vriend one friend vijf vrienden five friends

Let op:
Een woord dat eindigt op een -s klank krijgt -es.
one kiss two kisses

Een woord dat eindigt op -y krijgt -ies.
one city six cities

Sommige woorden hebben een eigen meervoud. Deze woorden moet je uit je hoofd leren.
Bijvoorbeeld:
one man two men one foot two feet
one woman four women one mouse three mice

b. Schrijf de woorden hieronder in het meervoud.
 Het eerste antwoord is al gegeven.

 1. bank two  6. country five 

 2. wall nine  7. city eight 

 3. church two  8. road four 

 4. building six  9. station two 

 5. cinema three  10. pet shop three 

c. Weet je wat het meervoud is van het woord ‘child’?
 Schrijf het op.

 child      four   

banks
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Opdracht 3

Wat moet je doen?
a. Bekijk de tekening hieronder.
 Wat zie je allemaal op de tekening?
b. Schrijf in het Engels op hoeveel je van alles ziet.
 Bijvoorbeeld:  one tent
       two bottles

1.  5. 

2.  6. 

3.  7. 

4.  8. 

c. Vergelijk je antwoorden met die van een klasgenoot.
 Hoeveel verschillende woorden hebben jullie samen gevonden?

  woorden
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Opdracht 4

Wat moet je doen?
a. Bekijk de tekening en lees de zin.
b. Maak de zin af met een ontkenning.
 Gebruik het werkwoord tussen haakjes.

    

1. I (want)  to swim.  2. He (be)  the best cook.

    

3. Julia (like)  winter.  4. They (be)  talking.

    

5. The boat (wait)    6. Remy and Xandra (have) 

 .    a car.
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Opdracht 5

Wat moet je doen?
a. Lees het gespreksblok hieronder. Je leraar kan het ook laten horen.
b. Geef daarna antwoord op de vragen.

Gespreksblok – In de winkel
Deze zinnen kun je gebruiken als je iets koopt.

Winkelmedewerker
Goedemorgen/-middag/-avond. Good morning/afternoon/evening.
Kan ik u helpen? Can I help you?
Een momentje, alstublieft. Just a moment, please.
Wat voor soort … is het? What kind of … is it?
Wat denkt u van … ? How about … ?
Tien pond, alstublieft. Ten pounds, please.
Anders nog iets? Anything else?
Een fijne dag! Have a nice day!

Klant
Heeft u … ? Do you have … ?
Hoeveel kost het? How much is it?
Ik wil graag betalen. I would like to pay.
Alstublieft. (= als je iets geeft) Here you are.
Bedankt. Thank you.

1.  Je bent een klant aan het helpen. Je moet even naar het magazijn om iets te controleren.  
De klant moet even wachten.

 Wat zeg je dan?

 

2.  Je moet snel een wit T-shirt hebben. Je wilt niet de hele winkel doorzoeken. Daarom loop 
je meteen naar een medewerker.

 Wat vraag je? 

 

3. Je staat bij de kassa en bent aan het betalen. Je geeft het geld aan de verkoper.
 Wat zeg je?
  A. Please.
  B. Here you are.
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Hoofdstuk 4  

Schrijven
In dit hoofdstuk ga je oefenen met schrijven en ga je een e-mail en twee korte briefjes 
schrijven.

Opdracht 1

Wat moet je doen?
a. Luister naar de Engelse woorden.
b. Schrijf ze in het Engels op.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

c. Vraag je leraar om je antwoorden na te kijken.

Opdracht 2

Wat moet je doen?
a. Lees de zinnen.
b. Bedenk hoe je de Nederlandse woorden in het Engels schrijft.
c. Maak de zin af in het Engels.

1. It is (kwart voor zes) .

2. See you (over vier weken) .

3. I (heb een afspraak)  on Friday, June 16.

4. Harry (kan niet werken)  today. He is ill.

5. Susan (heeft nieuwe schoenen gekocht)  last week.

6. There are (verse groenten in de koelkast) 

 .
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Opdracht 3

Wat moet je doen?
Je hebt een baantje in een kledingwinkel.
Je stuurt een e-mail naar je manager, meneer Edwards.

a. Lees de Nederlandse zinnen.
b. Bedenk hoe je deze zinnen in het Engels schrijft.
c. Schrijf de zinnen in het Engels op.

1. Hoe gaat het?
2. Ik heb een probleem.
3. Ik werk altijd op vrijdag.
4. Mijn moeder is ziek.
5. Wij hebben een afspraak in het ziekenhuis. Het is op vrijdag om 11 uur.
6. De afspraak is heel belangrijk.
7. Dus ik kan niet werken op vrijdagmorgen. Sorry.
8. Maar ik kan ’s middags werken. Ik kan starten om half twee.
9. Is dat OK?
10. Tot ziens! [je naam]

      

1.   

2.   

3.   

4.   

5.    

   

6.   

7.   

8.   

      

9.   

10.          

Send

To...

Subject

Dear Mr Edwards,
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Eindopdracht  

Laat zien wat je geleerd hebt
In de eindopdracht ga je laten zien dat je de lesstof uit alle hoofdstukken van het thema 
kent.

Opdracht 1

Wat moet je doen?
a. Bekijk de foto’s.
 Wat zijn de mensen nu aan het doen?
b. Schrijf dat in het Engels op onder de foto’s.

   

1.  2. 

   

3.  4. 
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Opdracht 2

Wat moet je doen?
a. Lees de zinnen hieronder.
b. Bedenk of een zin past bij een omroepbericht (O) of een voicemailbericht (V).
c. Schrijf een O of een V op het lijntje voor de zin. 

Please leave a message a�er the beep.

Hi! It’s Dimitri. The café upstairs opens at 12.30.

I repeat.

Ladies and gentlem
en.

The café upstairs opens at 12.30.

May I have your atten on, please?

I can’t answer the phone right now.

d. Schrijf de zinnen nu hieronder op bij het juiste bericht.
 Schrijf ze in de juiste volgorde op.

Omroepbericht

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Voicemailbericht

1. 

2. 

3. 
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