
Live Beat 1 | Unit 2 - Leerstof Hoofdstuktoets 

Grammar: A/AN 

Hoe? > We gebruiken a/an voor een zelfstandig naamwoord als we praten over 

een persoon of ding. 

A > gebruik je bij woorden die beginnen met een medeklinker (oa;k,l,m,p,b,r  

etc.) 

VB: a bike, a DVD, a camera 

An > gebruik je bij woorden die beginnen met een klinker (a,e,o,u,i,etc.) of 

wanneer je de woorden uitspreekt je een klinker hoort. 

VB: an earring, an exercise book, an MP3 player (als je mp3 player uitspreekt 

hoor je als eerste letter een “e”, daarom gebruik je “an”) 

 

Grammar: Plural (meervoud ) 

Om meervoud te maken voegen we een “s” toe achter het werkwoord. De 

volgende regels zijn ook van toepassing in het meervoud: 

*als een woord eindigt in een klinker voegen we “s” toe 

>day-days 

*als een woord eindigt in een medeklinker +y, de “y” verandert in “ies” 

>diary-diaries 

*als een woord eindigt in “ch”, “sh”, “ss”, “s”, “x” voeg je “es” toe 

>address-addresses 

 

Grammar: This/that/these/those 

 

This  

>gebruik je als je praat in het enkelvoud over een ding of mens dat dichtbij is 

These 

>gebruik je als je praat in het meervoud over dingen of mensen die dichtbij zijn 

That 

>gebruik je als je praat in het enkelvoud over een ding of mens dat ver weg is 

Those 

>gebruik je als je praat in het meervoud over dingen of mensen die ver weg zijn 

 

 



Grammar: ’s of s’ 

Je gebruikt deze tekens om je bezit of bezittingen aan te geven. 

‘s > gebruik je in het enkelvoud 

VB: My brother’s guitar. Harry’s books. 

S’> gebruik je in het meervoud 

VB: My parents’ friends. The teachers’ cars. 

 

Grammar: Can / can’t 

Can > gebruik je om een verzoek aan te geven 

VB: Can we have a drink, please? Can I have a burger, please? 

Can’t > gebruik je om aan te geven dat iets niet kan 

VB: I can’t help you. I can’t tonight. 

 

Vocabulary: 
Everyday things 

 

NL    EN   NL    EN 

Appel    Apple   Sleutel   Key 

Tas    Bag   Mobiele telefoon Mobile phone 

Fiets    Bike   MP3 speler  MP3 Player 

Boek    Book   Pen    Pen 

Camera   Camera  Foto    Photo 

Agenda   Diary   Broodje   Sandwich 

Dvd    DVD   Sportschoen  Trainer 

Oorbel   Earring  Horloge   Watch 

Werkboek   Exercise book Bezit    Possession 

Hoed    Hat 

Identiteit bewijs  ID card 



Clothing 

 

NL    EN   NL    EN 

Laarzen   Boots   Schoenen   Shoes 

Jurk    Dress   Korte broek   Shorts 

Handschoenen  Gloves  Rok    Skirt 

Hoed    Hat   Sokken   Socks 

Jas    Jacket  Sportschoenen  Trainers 

Spijkerbroek  Jeans   Broek    Trousers 

Legging   Leggings  T-shirt    T-shirt 

Shirt    Shirt 

 

Colours 

 

NL   EN    NL   EN 

Beige   Beige    Oranje  Orange 

Zwart   Black    Roze   Pink 

Blauw   Blue    Paars   Purple 

Bruin   Brown   Rood   Red 

Goud   Gold    Zilver   Silver 

Groen  Green   Wit   White 

Grijs   Grey    Geel   Yellow 

 

 



Fast food and drinks 

 

NL   EN    NL   EN 

Broodje kip  Chicken sandwich  Cola   Coke/Cola 

Broodje kaas Cheese sandwich  Mineraal water Mineral water 

Hamburger  Hamburger/burger Sinaasappelsap Orange juice 

Hot dog  Hot dog   Appelsap  Apple juice 

Portie chips  Portion of chips  Thee   Tea 

Portie patat  Portion of crisps  Koffie   Coffee 

Ijs   Ice cream  Warme chocomelk Hot chocolate 

 

Use your English 

NL       EN 

Wat is je favoriete sport?   What is your favourite sport? 

Wat is de naam van je beste vriend?  What is your best friend’s name? 

Wat is je favoriete bezit?    What is your favourite possession? 

Wat is je favoriete team?   What is your favourite team? 

Wat is belangrijk in jouw leven?  What is important in your life? 

Wat is je favoriete band?   What is your favourite band? 

Mag ik een broodje, alsjeblieft?  Can I have a sandwich, please? 

Mag ik twee hot dogs, alsjeblieft?  Can I have two hot dogs, please? 

Hoeveel kost een sinaasappelsap?  How much is an orange juice? 

Hoeveel kost dat bij elkaar?   How much is that altogether? 

 


