
Leerstof Unit 3 Live Beat Leerjaar 1 
 
There is/There are/The 
 
*There is  : gebruik je in het enkelvoud (ev) 
   >bij vraagzinnen komt ‘is’ vooraan wordt het: Is there….? 
 
*There are  : gebruik je in het meervoud (mv) 
 
*The   : gebruik je zowel in ev, als in mv, wanneer je weet over welk 
   voorwerp je praat 
   : je kunt ‘the’ niet gebruiken met there is of there are 
 
LET OP! Is je vraag met “are”, dan is je antwoord ook met “are”. Is je vraag met 
“is”, dan is je antwoord ook met “is”. 
 
VB: It’s in the kitchen. ( in een huis heb je maar 1 keuken) 
VB: There is a kitchen. ( er is maar 1 keuken, maar hier geen ‘the’.) 
 
Voorzetsels 
 
In   = in 
On   = op 
Under  = onder 
Behind  = achter 
In front of  = voor 
Next to  = naast 
 
Some/Any 
 
Some   : gebruik je bij bevestigende zinnen 
   VB>There is some bread. 
 
Any   : gebruik je bij negatieve zinnen (not) en vraagzinnen 
   VB>There isn’t any sugar. / Are there any onions? 
 
Countable / uncountable woorden 
 
Uncountable  >staan meestal niet in het meervoud 
    >je kunt ze niet tellen/ aantal is onbekend 
    >hebben geen cijfers of a/an ervoor 
     
 
 
 
 
 
 
 

 



Rooms/parts of the house/fittings 
 

NL   EN   NL   EN 
Badkamer  bathroom  Muur   wall 
Slaapkamer  bedroom  Raam   window 
Woonkamer  living room  Bad   bath 
Hal   hall   Kookplaat  cooker 
Keuken  kitchen  Vaatmachine washing machine 
Eetkamer  dining room  Koelkast  fridge 
Deur   door   Douche  shower 
Beneden  downstairs  Gootsteen  sink 
Vloer   floor   Toilet   toilet 
Garage  garage  Wasbak  washbasin 
Tuin   garden  Wasmachine washing machine 
Boven  upstairs  Douche  Shower 
Bad   bath   Boeken  books 
 

Furniture and possessions 
 

NL   EN   NL   EN 
Armstoel  armchair  Bureau  desk 
Bed   bed   Dvd-speler  DVD player 
Boekenkast  bookcase  Lamp   lamp  
Tapijt   carpet  Spiegel  mirror 
Cd-speler  CD player  Plant   plant 
Stoel   chair   Poster  poster 
Ladenkast  chest of drawers Plank   shelf 
Klok   clock   Bank   sofa 
Computer  computer  Tafel   table 
Kast   cupboard  Televisie  television 
Gordijnen  curtains  Kledingkast  wardrobe 
Afvalbak  wastepaper bin Mobiele telefoon mobile phone 
Jas   Jacket  Woordenboek dictionary 
 

Food 
NL   EN   NL   EN 
Appel   apple   Vlees   meat 
Banaan  banana  Ui   onion 
Biscuit  biscuit  Sinaasappel  orange 
Brood   bread   Pasta   pasta 
Boter   butter  Peper   pepper 
Wortel  carrot   Aardappel  potato 
Kaas   cheese  Rijst   rice 
Kip   chicken  Zout   salt 
Chips   chips   Suiker   sugar 
Ei   egg   Tomaat  tomato 
Vis   fish   Honing  honey 
Druif   grape    
 
 



Homes 
NL    EN   NL   EN 
Vrijstaand   detached  modern  modern 
Terrasvormig  terraced  Verdieping  floor 
Twee onder een kap semi-detached Trap   stairs 
Flatgebouw   block of flats gelukkig  luckily 
Boom    tree   elevator  lift 
Veel    a lot of  stad   town 
Luidruchtig   noisy   huisdier  pet 
Auto    car   ramen  windows 
 

Use your English 
 

NL      EN 
Wat is er aan de hand?   What’s the matter? 
Wat een rotzooi!    What a mess! 
Het is niet grappig!   It’s not funny! 
Daar.      Over there. 
Kan ik je fiets lenen?   Can I borrow your bike? 
Nee, sorry, ik heb het nodig.  No, sorry, I need it. 
 


