
Hoe leer ik voor Engels? 
(Maris College, onderbouw vmbo) 

 

Allereerst: 

 Klas 1 en 2 vmbo-kgt hebben een eigen pagina op www.allesvoorengels.nl (klik op Maris College). 

 Begin meerdere dagen van tevoren met leren/oefenen. Herhaal alles totdat je het beheerst. 

 

Waar vind je de leerstof voor een toets? 

De leerstof vind je op de pagina van jouw klas op allesvoorengels.nl. Als je op de juiste klas en periode 

klikt, vind je onder Downloads een knopje “What to study for tests?”. Voor leertoetsen moet je altijd 

woorden én grammatica leren. Deze verdienen allebei veel aandacht.  

 

Hoe leer ik woorden? 

Een goede manier is met behulp van smartphone/computer. Klik op Maris College op allesvoorengels.nl. 

Als je vervolgens op de juiste klas en periode klikt, vind je onder Study words alle woordenlijsten. 

 

Klik je op een woordenlijst, dan kom je bij het programma Quizlet. Daar kun je op verschillende manieren 

de woorden leren; “ schrijven” is een goede manier. Let hierbij op twee dingen: 

 

 Zorg dat je EN-NL én NL-EN leert (dit kun je telkens wisselen bij de instellingen) 

 Zorg dat je oefent met het schrijven (typen) van de woorden. 

 Veel overhoren is effectiever dan gewoon leren. 

 

Tip: luister ook telkens naar de uitspraak van de woorden.  

 

Hoe leer ik grammatica? 

Grammatica moet je deels leren, maar vooral veel oefenen! Een goede manier om dit te doen is met 

behulp van de smartphone/computer. Klik op Maris College op allesvoorengels.nl. Als je vervolgens op de 

juiste klas en periode klikt, vind je onder Grammar alle grammatica. 

 

Klik je op een onderwerp, dan kom je bij een pagina over dat grammatica onderwerp. Doe dan dit: 

 

1. Bekijk de uitleg(video) 

2. Open het overzicht (onder Downloads) 

3. Maak meerdere van de online oefeningen, met het overzicht erbij. Doe niet alleen makkelijke 

oefeningen, maar juist ook de moeilijke. 

 

4. Heb je (bijna) alles goed en snap je het?   Oefen dan een ander onderwerp. 

 

Heb je veel fouten en snap je het niet?   Bekijk nogmaals de uitleg(video) en probeer  

       het opnieuw. Stel in de les vragen over wat je  

       niet snapt. 

 

5. Leer de regels/uitzonderingen van het overzicht. Op de toets moet je het uit je hoofd kunnen. 
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