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All Right! voor vmbo 4

All Right vmbo bovenbouw leerjaar 4 is vernieuwd.
In de deze online brochure kun je op een gemakkelijke manier
een beeld krijgen van de examendelen van All Right. Wil je de hele
methode inzien en je verder oriënteren? Dan adviseren we je om
een afspraak te maken met methodespecialist Pieter Knipping of
Saska Streutker. Zij kunnen je alles vertellen hoe de methode je
verder kan helpen in je dagelijkse lespraktijk. Dat kan heel
makkelijk via de agendatool op de website. Je kunt zelf plannen
wanneer het beste uitkomt, op locatie of digitaal.
Meteen bellen kan ook: 073 - 628 7555
We horen het graag, we helpen je graag verder!
Hartelijk groet,
Team talen

Pieter Knipping
Methodespecialist
Talen VO

Saskia Streutker
Methodespecialist
Talen VO

Aan de slag met All Right!

vmbo leerjaar 1 t/m 3

Engels is meer dan alleen de taal leren. Het helpt je de wereld verder te ontdekken. In
All right! nemen we je mee op reis naar allerlei landen waar Engels gesproken wordt.
Door verschillende thema’s en opdrachten heen leer je niet alleen de taal, maar maak
je ook kennis met het land en de cultuur.

Versterk jezelf!

Slimmer leren voor je toets

Vind je grammatica lastig? Versterk jezelf helpt! Je
oefent online tot je het onder de knie hebt. Woorden
leer je snel én grondig met de woordtrainer.

Een hoofdstuk in All Right! eindigt met de Study box.
Handig om je voor te bereiden op je toets.
Twijfel je? Maak de Test jezelf in de online leeromgeving.
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UNIT 1 • 4 reAding

UNIT 1 • 4 reAding

TEXT

GRAMMAR Voorzetsels van plaats

Lake Semerwater is a large lake in North Yorkshire. It’s famous for a mysterious legend.
The story goes that Semerwater was a town where an old man begged for food. But the people
didn’t give him anything. The beggar put a curse on the town: ‘Semerwater rise, Semerwater
sink, take the town where they gave me no food or drink.’ Immediately, the waters of the lake
rose up, flooding the town and all its inhabitants.
Charlie, dive instructor
‘The myth is absolutely true! There is a very big town on the bottom of
the lake! I don’t have an underwater camera, so I can’t show you how
extremely beautiful it is, but it’s really incredible!’

Meghan, student
‘I’ve been to the lake many times. Allthough a lot of people tell this story I
have never seen the town.’
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Jacob, teacher
‘We sailed on the lake during a school trip. All of a sudden, a group
of pupils began to shout. They were really frightened! They said
they saw the town under the surface. We sailed back to the spot,
but we never saw it again.’

surface
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Blackpool is the most popular seaside resort in
the UK. It's known for its beach, promenade, and
no less than three piers by the sea. But if you are
looking for a good laugh, you should take a stroll
on the comedy carpet. It’s a large square with
lots of jokes and funny texts on the floor. There’s
nothing like the British sense of humour!

Lake Semerwater is een groot meer in Engeland.

b

Er zijn maar weinig mensen die Lake Semerwater kennen.

c

De legende vertelt over een bedelaar die in Semerwater niets te eten krijgt.

d

De bedelaar laat een groot deel van Semerwater overstromen.

e

De duikinstructeur kan bewijzen dat de legende klopt.

f

Meghan heeft Semerwater niet gezien, terwijl ze het meer vaak heeft bezocht.

g

Een van Jacobs leerlingen begon te roepen.

h

De leraar heeft Semerwater met eigen ogen gezien.

I think you need a new approach to solve this problem.

breaking news

naast

belangrijk nieuws

Our channel will bring you breaking news as it happens!

to broadcast

uitzenden

Television stations broadcast 24 hours a day.

at

bij

citizen

inwoner, burger

He wanted to become an American citizen.

in

in

to compare

vergelijken

If you compare prices between shops, you can save a lot of money.

on

op

to cover

verslag doen van

She will cover the elections for NBC Television.

deal

koop, overeenkomst

We got a good deal during the Black Friday sale.

to decrease

dalen

The number of students will probably decrease next year.

embarrassing

gênant

It’s so embarrassing when you forget someone’s name!

headline

(kranten)kop

The news was in every newspaper’s headline.

homeless

dakloos

After Jim lost his job, he was homeless for two months.

law

wet

It’s against the law to smoke in restaurants.

notification

melding

I get a notification on my watch when someone calls me.

poverty

armoede

Two million people in this country live in poverty.

to refuse

weigeren

Most governors refuse to answer questions about taxes.

remote control

afstandsbediening

Have you seen the remote control for the TV anywhere?

solution

oplossing

viewer

kijker

Dutch

English

aanbod

offer

He received an amazing offer for a job at a news website.

aankondiging

announcement

The president made an announcement on TV yesterday.

advertentie

advert

There’s a big advert for the local radio station in the newspaper.

artikel

article

I’ve just read an interesting article about technology.

bepaald

specific

Is there a specific show you want to watch tonight?

besparen

to save

You’ll save a lot of time and money if you go by train.

boos

upset

She was very upset that you didn’t reply to her e-mails.

dagelijks

daily

The show is broadcast daily except Sundays.

fout, vergissing

mistake

I have discovered a mistake in this newspaper article.

gebeuren

to happen

I really wanted to know what would happen next.

kanaal

channel

He switched to another channel to watch football.

nep

fake

The girl at the bar gave me a fake phone number.

nieuws

news

We’ve got some good news: we’re getting married!

ontvangen

to receive

We receive only three radio stations at our house.

programma

programme

I never miss an episode of my favourite TV programme.

reclame

commercial

Have you seen the commercial for that new kind of soap?

verminderen, beperken

to reduce

The president wants to reduce the number of interviews.

verslaggever

reporter

He works as a reporter for the local newspaper.

zich verontschuldigen

to apologise

I must apologise to her because I’m too late.

Lees het grammaticablokje over voorzetsels van plaats. Bekijk de afbeeldingen. Vul de
ontbrekende woorden in. Gebruik:
above - behind - between - in - in front of - next to - on - under
the seat.

b The girl is standing

the men.

c The man is standing

the girl.

d The man is sitting

the park.

e The man is sitting

the bench.
the tree.

a, b, c

d, e, f

the books.
the man.

Lees het grammaticablokje over voorzetsels van plaats. Schrijf de zinnen op in het Engels.
a Schrijf op naast wie je zit.

I sit
b Schrijf op wie er voor of achter je zit.

c Schrijf op in welke plaats je woont.

d Schrijf op bij wat voor gebouw je in de buurt woont.
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There’s no easy solution to this problem.
She is a regular viewer of the evening news.
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false

Many people accuse him of lying in interviews.

aanpak

next to

g, h

true
a

beschuldigen

approach

bij,
in de buurt van

h The books are

Lees Lake Semerwater. Kruis aan of de stellingen true of false zijn.

Dutch

to accuse

tussen

near

g The man is standing
(water)oppervlak

Practise online

English

between

f The bench is

WORDS TO HELP
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a The window is
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Study box

Study box page 54

Je gebruikt de volgende voorzetsels om aan te geven waar iets of iemand is:

Lake Semerwater

Did you know? geeft een
historisch, cultureel of
geografisch element weer.
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Werk in je boek én online!

Voordelen van online

Je docent kiest wat je online doet (met laptop,
tablet of telefoon) en wat in je boek.

• Je ziet snel wat je goed of fout doet.
• Je vindt hier leuke filmpjes bij de opstart van elke les.
Ook de kijk- en luisteropdrachten staan hier.
• Je oefent op maat met trainers, testjes en
oefentoetsen.
• Je docent volgt precies hoe het met je gaat.
• Je kunt altijd op een hoger of lager niveau en leerjaar
werken.

Elke unit bestaat uit zes lessen. Naast de vier
vaardigheidslessen listening, speaking, reading en
writing zijn er nog twee bijzondere lessen. Ontdek de
leukste verhalen van over de hele wereld in Literature
en leer over bijzondere gewoonten uit ieder land in
Crossing Borders.

Voordelen van het boek
• Je leest lange teksten op papier.
• Je markeert in teksten en maakt aantekeningen.
• Je hebt snel overzicht van wat je moet doen voor
de toets.

Betekenis symbolen
deze opdrachten vind je in de
online leeromgeving
bij
	 deze opdracht werk je samen met een of
meer klasgenoten
bij deze opdracht hoort een filmpje
Vond je de oefeningen van de lesson moeilijk?
Maak dan de Challenge aan het einde van de les.
Vond je het makkelijk? Maak dan The Extra Mile.

Aan de slag met All Right!

vmbo leerjaar 4

Modulaire structuur
Een module per vaardigheid:
Speaking
Listening
Writing
Reading

Speaking

Listening

Writing

Reading

4 lessen per module
les 1

les 2

1

les 3

les 4

Leerdoelen

helder verwoord voor leerlingen

2

Warming up

activerende productieve
opdracht

Plus elke les:

Aparte module grammatica

Deze module bevat teksten, opdrachten en
theorie waarmee de gap tussen 4 vmbo-GT
en 4 havo wordt gedicht. De module kan
zelfstandig in eigen tempo worden
doorgewerkt. Docenten kunnen hun
leerlingen volgen en ondersteunen via het
docentendashboard.

En verder:

Overstapmodule van 4 vmbo-GT naar 4 havo
Voor leerlingen die de overstap gaan maken
naar 4 havo bevat All Right 4GT een online
Overstapmodule.

De leerling oefent naar behoefte:
• onderwerp = herhaling uit leerjaar 2-3
• opdracht 1 = diagnostische toets in 10 items: meer dan 3
fout = dooroefenen.
• opdracht 2 en 3 = oefenen met extra ondersteuning en in
stappen, ze hebben het immers nodig!

Examentrainer voor
elke vaardigheid
(online en pdf in docentenmateriaal)

3

Practice

oefenen en strategieën
toepassen van de
vaardigheden, theorie

Kennis van
Engelstalige landen
en culturen
Handig verankerd in elke les,
gericht op algemene ontwikkeling
t.b.v. de lees- en luisterexamens.

4

Differentiatie

Challenge (uitdagende
herhaling) + The extra mile
(een stapje verder)

5

Study box

(woordenlijsten N-E,
expressions, vocabulary extra)

Differentiatie
• In elke les: Challenge en The Extra
Mile
• Online: Versterk jezelf – grammatica,
de adaptieve grammaticatrainer
• Online: Test jezelf en Woordtrainer

Woordenschat en
expressions
in elke les
herhaling en
nieuwe woorden

Toetsen

Actuele opdrachten

Uitgebreid toetspakket: in Word en Wintoets/Quaynbestanden voor digitaal toetsen.
Vaardigheidstoetsen en kennistoetsen, waaronder ook
examenwoordentoetsen.

Maak gebruik van wekelijks nieuwe actuele opdrachten
op actueel.malmberg.nl
Vervang bijvoorbeeld de Warming up door een videoopdracht uit de actualiteit.

Lesstofoverzicht 4B
Vaardigheid Lesson 1
Speaking

Listening

Writing

Reading

Lesson 2

A2 Informele gesprekken: Kan communiceren
over eenvoudige en alledaagse taken in
eenvoudige bewoordingen om dingen te
vragen en te verschaffen, eenvoudige
informatie te verkrijgen en te bespreken
wat er vervolgens moet gebeuren.
A2+ Informele gesprekken: Kan bespreken
wat er vervolgens moet gebeuren, daarbij
suggesties doen en beantwoorden, en
aanwijzingen vragen en geven.
A2 Zaken regelen: Kan afspraken maken.
A2 Zaken regelen: Kan eenvoudige aankopen
doen door te zeggen wat hij of zij wil en
de prijs te vragen.
A2+ Monoloog: Kan in eenvoudige
beschrijvende taal vergelijkingen maken
tussen en korte uitspraken doen over
dingen en bezittingen.

Words:
DIY

A2+ Een moedertaalspreker als
gesprekspartner begrijpen: Kan over het
algemeen heldere, tot hem of haar gerichte
gesproken standaardtaal begrijpen over
vertrouwde zaken, mits hij of zij af en toe
om herhaling of herformulering kan vragen.
A2 Luisteren naar mededelingen en
instructies: Kan in vertrouwde situaties
eenvoudige feitelijke informatie begrijpen.
A2 Luisteren naar mededelingen en
instructies: Kan een korte uitleg
begrijpen.

Words:
New initiatives

A2 Correspondentie: Kan een eenvoudig
persoonlijk briefje schrijven via de post,
e-mail of via andere sociale media.
A2 Creatief schrijven: Kan in korte,
eenvoudige zinnen een persoon
beschrijven.
A2+ Creatief schrijven: Kan schrijven over
alledaagse aspecten van zijn of haar
omgeving in zinnen die met elkaar
verbonden zijn.

Words:
Sports & injuries

A2 Oriënterend lezen: Kan veelvoorkomende
borden en mededelingen begrijpen.
B1 Correspondentie lezen: Kan persoonlijke
brieven, e-mails en vormen van sociale
media voldoende begrijpen om met iemand
te kunnen corresponderen.

Words:
Nature & wildlife

Vocabulary
extra:
Intensifiers and
mitigations

Vocabulary
extra:
Opposites

Vocabulary
extra:
False friends

Vocabulary
extra:
Linking words

Lesson 3

A2 Informele gesprekken: Kan vragen wat
anderen wel en niet leuk vinden.
A2+ Informele gesprekken: Kan te kennen
geven het (on)eens te zijn met anderen.
B1 Informele gesprekken: Kan op beleefde
wijze een overtuiging, een mening,
instemming en afkeuring uitdrukken.
A2+ Monoloog: Kan korte, eenvoudige
beschrijvingen geven van gebeurtenissen
en activiteiten.
A2+ Monoloog: Kan een verhaal vertellen of
iets beschrijven.
A2+ Monoloog: Kan alledaagse aspecten
beschrijven van zijn of haar omgeving.
A2+ Monoloog: Kan een korte, ingestudeerde
presentatie geven over een onderwerp
dat betrekking heeft op zijn of haar
dagelijks leven, kan daarbij kort
redenen en verklaringen geven voor
meningen, plannen en handelingen en
kan een beperkt aantal duidelijke vragen
naar aanleiding van de presentatie
beantwoorden.

Words:
Books & films

A2+ Een moedertaalspreker als
gesprekspartner begrijpen: Kan
genoeg begrijpen om eenvoudige
routinegesprekken te voeren zonder
bovenmatige inspanning.
A2 Een moedertaalspreker als
gesprekspartner begrijpen: Kan over het
algemeen het onderwerp herkennen van de
discussie rondom hem of haar.
A2+ Kijken en luisteren naar audiovisuele
media: Kan het belangrijkste punt
herkennen van nieuwsberichten op
televisie waarin verslag wordt gedaan van
gebeurtenissen, ongelukken en dergelijke
en waarin het beeld het commentaar
ondersteunt.

Words:
Social media,
news & journalism

A2 Notities, berichten en formulieren: Kan
standaardformulieren invullen.
A2 Notities, berichten en formulieren: Kan
eenvoudige en korte notities maken voor
anderen.

Words:
Leisure

A2 Oriënterend lezen: Kan specifieke
informatie vinden en begrijpen in
eenvoudig, alledaags materiaal
B1 Lezen om informatie op te doen: Kan
belangrijke feitelijke informatie begrijpen
in korte verslagen en artikelen.

Words:
Tech & innovation

Vocabulary
extra: words

Vocabulary
extra:
Extreme adjectives

Vocabulary
extra:
Persoonlijke
gegevens invullen

Vocabulary
extra:
Linking words

Lesson 4

A2 Een publiek toespreken: Kan een korte,
ingestudeerde, eenvoudige presentatie
geven over een vertrouwd onderwerp en
kan duidelijke vragen naar aanleiding van
de presentatie beantwoorden als hij of
zij om herhaling kan vragen en als enige
hulp bij het formuleren van het antwoord
mogelijk is.
A2+ Informele gesprekken: Kan deelnemen
aan korte gesprekken over belangwekkende
onderwerpen in een alledaagse context.
A2 Informele gesprekken: Kan
verontschuldigingen aanbieden, en daarop
reageren.
A2 Informele gesprekken: Kan uitnodigingen
doen, op uitnodigingen ingaan of deze
afslaan, suggesties opperen.
A2 Zaken regelen: Kan alledaagse goederen
en diensten aanvragen en verschaffen.
B1 Monoloog: Kan dromen, verwachtingen en
ambities beschrijven.

Words:
Learning

A2+ Gesprekken tussen moedertaalsprekers
begrijpen: Kan over het algemeen
veranderingen van onderwerp volgen in
formele discussies die betrekking hebben
op zijn of haar vakgebied.
B1 Kijken en luisteren naar audiovisuele
media: Kan de hoofdpunten vatten van
televisieprogramma’s over vertrouwde
onderwerpen wanneer deze betrekkelijk
langzaam en helder worden gepresenteerd.

Words:
Exceptional people

A2 Notities, berichten, formulieren: Kan
korte eenvoudige berichten schrijven over
zaken van direct belang.
A2 Creatief schrijven: Kan in korte,
eenvoudige zinnen vertrouwde zaken
beschrijven.

Words:
Online shopping

A2+ Instructies lezen: Kan regels en
bepalingen begrijpen, wanneer deze in
eenvoudige taal zijn gesteld.
B1 Instructies lezen: Kan helder geschreven,
ondubbelzinnige instructies begrijpen.
B1 Correspondentie lezen: Kan persoonlijke
brieven, e-mails en vormen van sociale
media voldoende begrijpen om met iemand
te kunnen corresponderen.

Words:
Underwater life

Vocabulary
extra: Fixed
expressions

Vocabulary
extra:
Phrasal verbs

Vocabulary
extra:
Prefixes and
suffixes

Vocabulary
extra:
Linking words

Examentraining

A2 Informele gesprekken: Kan in een
vertrouwde situatie eenvoudige voorstellen
doen en op voorstellen reageren.
A2+ Formele discussies en bijeenkomsten:
Kan relevante informatie uitwisselen en
zijn of haar mening geven over praktische
problemen wanneer dat rechtstreeks
gevraagd wordt, mits hij of zij enige hulp
krijgt bij het formuleren en indien nodig
om herhaling van belangrijke punten kan
vragen.
A2 Informatie uitwisselen: Kan
richtingaanwijzingen vragen en geven
onder verwijzing naar een kaart of
plattegrond.
A2 Informatie uitwisselen: Kan een
eenvoudig telefoongesprek voeren.
B1 Monoloog: Kan op een eenvoudige
manier over gebeurtenissen berichten of
beschrijvingen geven.
B1 Monoloog: Kan details vertellen van
onverwachte gebeurtenissen.

Words:
Food

A2+ Gesprekken tussen moedertaalsprekers
begrijpen: Kan over het algemeen
veranderingen van onderwerp volgen in
formele discussies die betrekking hebben
op zijn of haar vakgebied.
B1 Kijken en luisteren naar audiovisuele
media: Kan de hoofdpunten vatten van
televisieprogramma’s over vertrouwde
onderwerpen wanneer deze betrekkelijk
langzaam en helder worden gepresenteerd.

Words:
Popular science &
technology

A2 Correspondentie: Kan een eenvoudig
persoonlijk briefje schrijven via de post,
e-mail of via andere sociale media.
A2+ Creatief schrijven: Kan zeer kort en
elementair gebeurtenissen, activiteiten in
het verleden en persoonlijke ervaringen
beschrijven.

Words:
Ambition/
competition/talent

B1 Oriënterend lezen: Kan relevante
informatie vinden en begrijpen in
brochures en korte officiële documenten op
internet of in andere media.
B1 Lezen om informatie op te doen: Kan
belangrijke feitelijke informatie begrijpen
in korte verslagen en artikelen.

Words:
Economy

Vocabulary
extra: similes

Stappenplan examenvoorbereiding
Examenidioom
Examenstrategieën
Oefenexamens

Stappenplan examenvoorbereiding
Examenstrategieën
Oefenen met vraagsoorten
Oefenexamens

Vocabulary
extra:
Prefixes and
suffixes

Stappenplan examenvoorbereiding
Examenidioom
Examenstrategieën
Oefenexamens

Vocabulary
extra:

Vocabulary
extra:
Linking words

Stappenplan examenvoorbereiding
Examenstrategieën
Oefenen met vraagsoorten
Oefenexamens

* In de definitieve druk kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden.

Lesstofoverzicht 4K
Vaardigheid Lesson 1
Speaking

Listening

Writing

Reading

Lesson 2

A2 Doelgerichte samenwerking: Kan
communiceren over eenvoudige en
alledaagse taken in eenvoudige
bewoordingen om dingen te vragen en
te verschaffen, eenvoudige informatie
te verkrijgen en te bespreken wat er
vervolgens moet gebeuren.
A2+ Doelgerichte samenwerking: Kan
bespreken wat er vervolgens moet
gebeuren, daarbij suggesties doen en
beantwoorden, en aanwijzingen vragen en
geven.
A2 Zaken regelen: Kan afspraken maken.
A2 Zaken regelen: Kan eenvoudige aankopen
doen door te zeggen wat hij of zij wil en
de prijs te vragen.
A2+ Monoloog: Kan in eenvoudige
beschrijvende taal vergelijkingen maken
tussen en korte uitspraken doen over
dingen en bezittingen.

Words:
DIY

A2+ Een moedertaalspreker als
gesprekspartner begrijpen: Kan over het
algemeen heldere, tot hem of haar gerichte
gesproken standaardtaal begrijpen over
vertrouwde zaken, mits hij of zij af en toe
om herhaling of herformulering kan vragen.
A2 Luisteren naar mededelingen en
instructies: Kan in vertrouwde situaties
eenvoudige feitelijke informatie begrijpen.
A2 Luisteren naar mededelingen en
instructies: Kan een korte uitleg
begrijpen.

Words:
New initiatives

A2 Creatief schrijven: Kan in korte,
eenvoudige zinnen een persoon
beschrijven.
A2+ Creatief schrijven: Kan schrijven over
alledaagse aspecten van zijn of haar
omgeving in zinnen die met elkaar
verbonden zijn.
B1 Correspondentie: Kan persoonlijke brieven
en e-mails schrijven of gebruikmaken van
andere vormen van sociale media waarin
ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen
enigszins gedetailleerd worden beschreven.

Words:
Sports & injuries

B1 Correspondentie lezen: Kan persoonlijke
brieven, e-mails en vormen van sociale
media voldoende begrijpen om met iemand
te kunnen corresponderen.
B1 Correspondentie lezen: Kan een
eenvoudige formele brief of e-mail
voldoende begrijpen om adequaat te
kunnen reageren.

Words:
Nature & wildlife

Vocabulary
extra:
Intensifiers and
mitigations

Vocabulary
extra:
Opposites

Vocabulary
extra:
False friends

Vocabulary
extra:
Linking words

Lesson 3

A2 Informele gesprekken: Kan vragen wat
anderen wel en niet leuk vinden.
A2+ Informele gesprekken: Kan te kennen
geven het (on)eens te zijn met anderen.
B1 Informele gesprekken: Kan op beleefde
wijze een overtuiging, een mening,
instemming en afkeuring uitdrukken.
A2+ Monoloog: Kan een verhaal vertellen of
iets beschrijven.
A2+ Monoloog: Kan alledaagse aspecten
beschrijven van zijn of haar omgeving.
2+ Monoloog: Kan een korte, ingestudeerde
presentatie geven over een onderwerp
dat betrekking heeft op zijn of haar
dagelijks leven, kan daarbij kort
redenen en verklaringen geven voor
meningen, plannen en handelingen en
kan een beperkt aantal duidelijke vragen
naar aanleiding van de presentatie
beantwoorden.

Words:
Books & films

A2+ Een moedertaalspreker als
gesprekspartner begrijpen: Kan
genoeg begrijpen om eenvoudige
routinegesprekken te voeren zonder
bovenmatige inspanning.
A2 Gesprekken tussen moedertaalsprekers
begrijpen: Kan over het algemeen het
onderwerp herkennen van de discussie
rondom hem of haar.
A2+ Kijken en luisteren naar audiovisuele
media: Kan het belangrijkste punt
herkennen van nieuwsberichten op
televisie waarin verslag wordt gedaan van
gebeurtenissen, ongelukken en dergelijke
en waarin het beeld het commentaar
ondersteunt.

Words:
Social media,
news & journalism

A2 Creatief schrijven: Kan in korte,
eenvoudige zinnen vertrouwde zaken
beschrijven.
A2+ Creatief schrijven: Kan zeer kort en
elementair gebeurtenissen, activiteiten in
het verleden en persoonlijke ervaringen
beschrijven.
B1 Notities, berichten, formulieren: Kan
formulieren waarin meer informatie
gevraagd wordt, gedetailleerd invullen.

Words:
Leisure

B1 Oriënterend lezen: Kan relevante
informatie vinden en begrijpen in
brochures en korte officiële documenten op
internet of in andere media.
B1 Lezen om informatie op te doen: Kan
belangrijke feitelijke informatie begrijpen
in korte verslagen en artikelen.

Words:
Tech & innovation

Vocabulary
extra: Easily
confused words

Vocabulary
extra:
Extreme adjectives

Vocabulary
extra:
Persoonlijke
gegevens invullen

Vocabulary
extra:
Linking words

Lesson 4

A2 Een publiek toespreken: Kan een korte,
ingestudeerde, eenvoudige presentatie
geven over een vertrouwd onderwerp en
kan duidelijke vragen naar aanleiding van
de presentatie beantwoorden als hij of
zij om herhaling kan vragen en als enige
hulp bij het formuleren van het antwoord
mogelijk is.
A2+ Informele gesprekken: Kan deelnemen
aan korte gesprekken over belangwekkende
onderwerpen in een alledaagse context.
A2 Informele gesprekken: Kan
verontschuldigingen aanbieden, en daarop
reageren.
A2 Informele gesprekken: Kan uitnodigingen
doen, op uitnodigingen ingaan of deze
afslaan, suggesties opperen.
A2 Zaken regelen: Kan alledaagse goederen
en diensten aanvragen en verschaffen.
B1 Monoloog: Kan dromen, verwachtingen en
ambities beschrijven.

Words:
Learning

A2+ Gesprekken tussen moedertaalsprekers
begrijpen: Kan over het algemeen
veranderingen van onderwerp volgen in
formele discussies die betrekking hebben
op zijn of haar vakgebied.
B1 Kijken en luisteren naar audiovisuele
media: Kan de hoofdpunten vatten van
televisieprogramma’s over vertrouwde
onderwerpen wanneer deze betrekkelijk
langzaam en helder worden gepresenteerd.
B1+ Kijken en luisteren naar audiovisuele
media: Kan een groot deel begrijpen
van veel televisieprogramma’s over
onderwerpen van persoonlijk belang, zoals
vraaggesprekken, korte voordrachten en
nieuwsverslagen, wanneer deze betrekkelijk
langzaam en helder worden gepresenteerd.

Words:
Exceptional people

B1 Correspondentie: Kan op advertenties
reageren.
B1 Verslagen en opstellen: Kan een kort,
eenvoudig verslag schrijven volgens een
vast format.

Words:
Online shopping

A2+ Instructies lezen: Kan regels en
bepalingen begrijpen, wanneer deze in
eenvoudige taal zijn gesteld.
B1 Instructies lezen: Kan helder geschreven,
ondubbelzinnige instructies begrijpen.
B1 Correspondentie lezen: Kan persoonlijke
brieven, e-mails en vormen van sociale
media voldoende begrijpen om met iemand
te kunnen corresponderen.

Words:
Underwater life

Vocabulary
extra: Fixed
expressions

Vocabulary
extra:
Phrasal verbs

Vocabulary
extra:
Prefixes and
suffixes

Vocabulary
extra:
Linking words

Examentraining

A2 Informele gesprekken: Kan in een
vertrouwde situatie eenvoudige voorstellen
doen en op voorstellen reageren.
A2+ Formele discussies en bijeenkomsten:
Kan relevante informatie uitwisselen en
zijn of haar mening geven over praktische
problemen wanneer dat rechtstreeks
gevraagd wordt, mits hij of zij enige hulp
krijgt bij het formuleren en indien nodig
om herhaling van belangrijke punten kan
vragen.
A2 Informatie uitwisselen: Kan
richtingaanwijzingen vragen en geven
onder verwijzing naar een kaart of
plattegrond.
A2 Informatie uitwisselen: Kan een
eenvoudig telefoongesprek voeren.
B1 Monoloog: Kan op een eenvoudige
manier over gebeurtenissen berichten of
beschrijvingen geven.
B1 Monoloog: Kan details vertellen van
onverwachte gebeurtenissen.

Words:
Food

B1 Kijk en luisteren naar audiovisuele
media: Kan de hoofdpunten verstaan
van nieuwsberichten op de radio en van
eenvoudiger opgenomen materiaal over
vertrouwde onderwerpen.
B1 Gesprekken tussen moedertaalsprekers
begrijpen: Kan over het algemeen de
hoofdpunten volgen van een uitgebreide,
informele discussie die rondom hem of
haar wordt gevoerd.

Words:
Popular science &
technology

B1 Creatief schrijven: Kan gedetailleerde
beschrijvingen geven van bekende
onderwerpen binnen het eigen
interessegebied.
A2+ Creatief schrijven: Kan zeer kort en
elementair gebeurtenissen, activiteiten in
het verleden en persoonlijke ervaringen
beschrijven.
A2+ Creatief schrijven: Kan schrijven over
alledaagse aspecten van zijn of haar
omgeving in zinnen die met elkaar
verbonden zijn.

Words:
Ambition/
competition/talent

B1 Oriënterend lezen: Kan relevante
informatie vinden en begrijpen in
brochures en korte officiële documenten op
internet of in andere media.
B1 Lezen om informatie op te doen: Kan
belangrijke feitelijke informatie begrijpen
in korte verslagen en artikelen.

Words:
Economy
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Lesstofoverzicht 4GT
Vaardigheid Lesson 1
Speaking

Listening

Writing

Reading

Lesson 2

A2 Doelgerichte samenwerking: Kan
communiceren over eenvoudige en
alledaagse taken in eenvoudige
bewoordingen om dingen te vragen en
te verschaffen, eenvoudige informatie
te verkrijgen en te bespreken wat er
vervolgens moet gebeuren.
A2+ Doelgerichte samenwerking: Kan
bespreken wat er vervolgens moet
gebeuren, daarbij suggesties doen en
beantwoorden, en aanwijzingen vragen en
geven.
A2 Zaken regelen: Kan afspraken maken.
A2 Zaken regelen: Kan eenvoudige aankopen
doen door te zeggen wat hij of zij wil en
de prijs te vragen.
A2+ Monoloog: Kan in eenvoudige
beschrijvende taal vergelijkingen maken
tussen en korte uitspraken doen over
dingen en bezittingen.
B1 Informatie uitwisselen: Kan eenduidige
feitelijke informatie achterhalen en
doorgeven.

Words:
DIY

A2+ Een moedertaalspreker als
gesprekspartner begrijpen: Kan over het
algemeen heldere, tot hem of haar gerichte
gesproken standaardtaal begrijpen over
vertrouwde zaken, mits hij of zij af en toe
om herhaling of herformulering kan vragen.
B1 Luisteren naar mededelingen en
instructies: Kan eenvoudige technische
informatie begrijpen.
B1 Luisteren naar mededelingen en
instructies: Kan gedetailleerde
aanwijzingen volgen.

Words:
New initiatives

B1 Correspondentie: Kan persoonlijke brieven
en e-mails schrijven of gebruikmaken van
andere vormen van sociale media waarin
ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen
enigszins gedetailleerd worden beschreven.
B1 Creatief schrijven: Kan verslag doen van
ervaringen en daarbij gevoelens en reacties
op gebeurtenissen beschrijven.

Words:
Sports & injuries

B1 Correspondentie lezen: Kan persoonlijke
brieven, e-mails en vormen van sociale
media voldoende begrijpen om met iemand
te kunnen corresponderen.
B2 Lezen om informatie op te doen: Kan
artikelen en verslagen over hedendaagse
problemen begrijpen, waarin de schrijvers
bepaalde stellingen of standpunten
innemen.

Words:
Nature & wildlife

Vocabulary
extra:
Intensifiers and
mitigations

Vocabulary
extra:
Opposites

Vocabulary
extra:
False friends

Vocabulary
extra:
Linking words

Lesson 3

B1 Informele gesprekken: Kan op beleefde
wijze een overtuiging, een mening,
instemming en afkeuring uitdrukken.
B1 Informele gesprekken: Kan gevoelens
uiten en op gevoelens van anderen
reageren.
A2+ Informele gesprekken: Kan te kennen
geven het (on)eens te zijn met anderen.
B1 Formele discussies en bijeenkomsten:
Kan een standpunt helder overbrengen,
maar heeft er moeite mee om in debat te
gaan.
B1 Monoloog: Kan de plot van een boek of
film navertellen en daarbij zijn of haar
reacties beschrijven.
B1 Monoloog: Kan een verhaal vertellen.

Words:
Books & films

B1 Een moedertaalspreker als
gesprekspartner begrijpen: Kan helder
uitgesproken spraak volgen die in
alledaagse conversatie tot hem of haar
gericht wordt, maar zal soms moeten
vragen om herhaling van bepaalde woorden
en zinnen.
B1 Gesprekken tussen moedertaalsprekers
begrijpen: Kan over het algemeen de
hoofdpunten volgen van een uitgebreide,
informele discussie die rondom hem of
haar wordt gevoerd.
B1 Kijken en luisteren naar audiovisuele
media: Kan de hoofdpunten verstaan
van nieuwsberichten op de radio en van
eenvoudiger opgenomen materiaal over
vertrouwde onderwerpen.

Words:
Social media,
news & journalism

B1 Creatief schrijven: Kan een verhaal
schrijven over een onderwerp dat hem/
haar interesseert.
B1 Notities, berichten, formulieren: Kan
formulieren waarin meer informatie
gevraagd wordt, gedetailleerd invullen.

Words:
Leisure

B1 Instructies lezen: Kan helder geschreven,
ondubbelzinnige instructies begrijpen.
B2 Oriënterend lezen: Kan meer complexe
advertenties begrijpen.

Words:
Tech & innovation

Vocabulary
extra:
Easily confused
words

Vocabulary
extra:
Extreme adjectives

Vocabulary
extra:
Positive words

Vocabulary
extra:
Linking words

Lesson 4

B1 Een publiek toespreken: Kan een
voorbereide presentatie of spreekbeurt
houden over een vertrouwd onderwerp
binnen zijn of haar gebied, die helder
genoeg is om het grootste deel van de
tijd moeiteloos te worden gevolgd en
waarin de belangrijkste punten met een
redelijke mate van nauwkeurigheid worden
uitgelegd en kan vragen beantwoorden
naar aanleiding van de presentatie, maar
moet soms om herhaling vragen als er snel
is gesproken.
A2+ Informele gesprekken: Kan deelnemen
aan korte gesprekken over belangwekkende
onderwerpen in een alledaagse context.
A2 Informele gesprekken: Kan
verontschuldigingen aanbieden, en daarop
reageren.
A2 Informele gesprekken: Kan uitnodigingen
doen, op uitnodigingen ingaan of deze
afslaan, suggesties opperen.
A2 Zaken regelen: Kan alledaagse goederen
en diensten aanvragen en verschaffen.
B1 Monoloog: Kan dromen, verwachtingen en
ambities beschrijven.

Words:
Learning

B1 Kijken en luisteren naar audiovisuele
media: Kan de hoofdpunten vatten van
televisieprogramma’s over vertrouwde
onderwerpen wanneer deze betrekkelijk
langzaam en helder worden gepresenteerd.
B1+ Kijk en luisteren naar audiovisuele
media: Kan de inhoudelijke informatie van
het meeste opgenomen of uitgezonden
geluidsmateriaal over onderwerpen van
persoonlijk belang verstaan.
B1+ Luisteren als lid van het aanwezige
publiek: Kan een voordracht of toespraak
volgen binnen het eigen vakgebied.

Words:
Exceptional people

B1 Correspondentie: Kan persoonlijke brieven
en e-mails schrijven of gebruikmaken van
andere vormen van sociale media waarin
ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen
enigszins gedetailleerd worden beschreven.
B1 Correspondentie: Kan op advertenties
reageren.
B1 Verslagen en opstellen: Kan een kort,
eenvoudig verslag schrijven volgens een
vast format.

Words:
Online shopping

B2 Oriënterend lezen: Kan snel lange,
complexe teksten doorlezen en de
relevante details vinden.
B2 Lezen om informatie op te doen: Kan
literaire en non-fictie teksten lezen met
een redelijke mate van begrip voor het
geheel en voor details.

Words:
Underwater life

Vocabulary
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Fixed expressions

Vocabulary
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Phrasal verbs

Vocabulary
extra:
Prefixes and
suffixes

Vocabulary
extra:
Linking words

Examentraining

A2 Informatie uitwisselen: Kan een
eenvoudig telefoongesprek voeren.
B1 Informatie uitwisselen: Kan
gedetailleerde richtingaanwijzingen vragen
en opvolgen.
A2 Informele gesprekken: Kan in een
vertrouwde situatie eenvoudige voorstellen
doen en op voorstellen reageren.
B1+ Informele gesprekken: Kan uitleggen
waarom iets een probleem is.
B1 Zaken regelen: Kan een klacht uiten,
afhandelen, doorgeven.
B1 Monoloog: Kan op een eenvoudige
manier over gebeurtenissen berichten of
beschrijvingen geven.
B1 Monoloog: Kan details vertellen van
onverwachte gebeurtenissen.

Words:
Food

B1 Gesprekken tussen moedertaalsprekers
begrijpen: Kan over het algemeen de
hoofdpunten volgen van een uitgebreide,
informele discussie die rondom hem of
haar wordt gevoerd.
B1+ Kijken en luisteren naar audiovisuele
media: Kan een groot deel begrijpen
van veel televisieprogramma’s over
onderwerpen van persoonlijk belang, zoals
vraaggesprekken, korte voordrachten en
nieuwsverslagen, wanneer deze betrekkelijk
langzaam en helder worden gepresenteerd.

Words:
Popular science &
technology

B1+ Verslagen en opstellen: Kan korte,
eenvoudige opstellen schrijven over
belangwekkende onderwerpen.
B1 Creatief schrijven: Kan gedetailleerde
beschrijvingen geven van bekende
onderwerpen binnen het eigen
interessegebied.

Words:
Ambition/
competition/talent

B2 Correspondentie lezen: Kan
correspondentie lezen met betrekking tot
zijn of haar interessegebied en daarbij
meteen de wezenlijke betekenis vatten.
B2 Lezen om informatie op te doen: Kan
artikelen en verslagen over hedendaagse
problemen begrijpen, waarin de schrijvers
bepaalde stellingen of standpunten
innemen.

Words:
Economy
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