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Library onderbouw vmbo - jaar 1

In alle onderbouwmodules staat een uitgebreid overzicht van het gehanteerde ERK-niveau.

Module / Wat doe je? Wat leer je? Grammatica

File 0 Start
-  je maakt kennis met de 

Engelse taal

-  je ontdekt dat je al meer Engelse 
woorden kent dan je dacht

-  het werkwoord to be.

File 1 This Is Me
-  je maakt kennis met nieuwe 

penvrienden of -vriendinnen

-  je leert iets over jezelf en je 
familie te vertellen

-  tegenwoordige tijd van to be en to have
-  persoonlijke voornaamwoorden (he, she, it + s)
- bezittelijke voornaamwoorden
- ontkenning

File 2 A Perfect Day
-  je vertelt over wat je allemaal 

in een dag doet

-  je leert hoe je iets over een dag 
uit je leven kunt vertellen

- vragen stellen met to be
- klokkijken en kalender
- ontkenningen
- a of an
- -ing-vorm

File 3 Party Time!
-  je organiseert een feest met 

en voor de klas

-  je leert hoe je een 
telefoongesprek voert

- vragen stellen met to do
- vraagwoorden
- ontkenning (vervolg)
- alfabet

File 4 Post It, Like It
-  je leest sterke verhalen en 

verzint er zelf een

-  je leert hoe je een kort verhaal 
schrijft

- meervoud
- verleden tijd van to be en to have
- bezittelijke -’s

File 5 Shopping
-  je gaat leuke dingen voor 

jezelf kopen in een Engels 
winkelcentrum

-  je leert hoe je een gesprek met 
een verkoper voert

- beleefde vragen stellen (would like)
- vergrotende en overtreffende trap
- rangtelwoorden

File 6 Games
-  je duikt onder in de wereld van 

spelletjes

-  je leert hoe je instructies geeft en 
opvolgt

-  vragen met to be, met can en met do/does
- vraagwoorden
- gebiedende wijs

File 7 Cribs
-  je bedenkt hoe je een 

ruimte in huis eens flink gaat 
veranderen

-  je leert hoe je over je plannen 
kunt vertellen

- voorzetsels
- toekomende tijd (will)
- bijvoeglijke naamwoorden
- bijwoorden van plaats en tijd
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Projectmodules onderbouw

Fiction I je maakt het eerste deel van je leesdossier

Grammar I je oefent met de grammatica die in jaar 1 is behandeld

2nd Edition



LIBRARY

Projectmodules onderbouw

Fiction II je maakt het tweede deel van je leesdossier

Grammar II je oefent met de grammatica die in jaar 2 is behandeld
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Library onderbouw vmbo - jaar 2

Module / Wat doe je? Wat leer je? Grammatica

File 1 Help!
-  je bedenkt en speelt 

een aflevering van een 
ziekenhuisserie

-  je leert hoe je moet vertellen wat er 
met je aan de hand is

-  je leert hoe je scènes van een 
toneelstuk maakt

-  meervoud
-  vragen stellen
-  Past Simple
-  Present Perfect
-  ontkenning

File 2 Love & Like
-  je schrijft over een onderwerp 

waarvan je houdt

-  je gaat op zoek naar wat en wie je 
leuk, geweldig of fantastisch vindt

-  ontkenning
-  Present Continuous en Past Continuous
-  some en any
-  much en many
-  vergelijkingen

File 3 The Race
-  je doet mee aan een wedstrijd 

en probeert te winnen

-  je leert hoe je een antwoord op een 
vraag op kunt zoeken in verschillende 
soorten teksten

-  je leert over verschillende vormen 
van vervoer

-  Present Continuous en Past Continuous
-  Present Perfect
-  voorzetsels

File 4 Comics
-  je maakt een cartoon met 

tekeningen en tekst

-  je leert hoe je zinnen kunt uitbreiden 
door te vertellen wanneer en waar 
iets gebeurt

-  bezittelijk voornaamwoord en bezittelijke - s
-  vaste opbouw van een zin
-  herhaling tijden

File 5 Buy Me
-  je maakt een commercial voor 

een product

-  je leert hoe een commercial in elkaar 
zit

-  je leert waar je op moet letten als je 
een commercial maakt

-  bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden
-  should, could en would
-  vergelijkingen
-  meervoud

File 6 Discover
-  je maakt een filmpje waarin 

je laat zien hoe een product 
wordt gemaakt

-  je leert hoe een product wordt 
geproduceerd en hoe je daar een film 
over kunt maken

-  oorzaak en gevolg
-  Present Simple en Present Continuous
-  Past Simple en Past Continuous in één zin
-  Present Perfect

File 7 Stars
-  je laat je van je creatieve kant 

zien

-  je leert hoe je een presentatie kunt 
geven

-  vragen stellen
-  ontkenning
-  bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden
-  bezittelijke - s
-  should, could en would
-  some en any, much en many
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Library bovenbouw vmbo - jaar 3 en 4

Jaar 3 BK / KGT Jaar 4 BK / KGT *

Make It Work 1 Make It Work 2

Grammar bovenbouw

Reading 1 Reading 2

Writing 1 Writing 2

Speaking 1 Speaking 2

Listening 1 Listening 2

Projectmodules bovenbouw voor zowel BK als KGT

Fiction III Fiction IV

Library bovenbouw vmbo *

Titel Wat doe je? Wat leer je?

Make It Work 1 

( jaar 3)

-  je kiest een Engelse stad uit die je wilt 
bezoeken en maakt een programma voor 
de reis

-  je organiseert voor jezelf een dag om 
nooit te vergeten en maakt daarover een 
verslag

-  je leert hoe je de toekomende tijd (the future) 
gebruikt

- je leert hoe je few en little gebruikt
- je leert hoe je short answers maakt
- je leert hoe je de Past Perfect gebruikt
- je herhaalt de past simple
-  je herhaalt hoe je could, should en would 

gebruikt

Make It Work 2 * 

( jaar 4)

-  je maakt met de hele klas een boek gevuld 
met jullie herinneringen aan school

-  je leert het gebruik van de verleden tijd (Past 
Simple en Present Perfect)

- je leert over je toekomstplannen te schrijven
- je leert vragen te stellen
-  je leert een goede tekst te schrijven met een 

inleiding, kern en slot

Grammar bovenbouw 

( jaar 3 en 4)

-  je oefent met alle grammatica die je 
hebt gehad. De file bevat alle theorie die 
sinds klas 1 aan de orde is geweest. Per 
theorieonderdeel zijn er drie opgaven met 
vragen

-  je leert en herhaalt hoe je de Engelse 
grammatica gebruikt

Fiction III - je maakt het derde deel van je leesdossier

Fiction IV - je maakt het vierde deel van je leesdossier

*  de module-beshrijvingen voor Reading 2, Writing 2, Speaking 2 en Listening 2 (4e leerjaar) worden in de loop van 2017 gepubliceerd.

Library 2nd Edition Bovenbouw 

Jaar 3 gereed voor 

schooljaar 2017-20182nd Edition
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Library bovenbouw vmbo - jaar 3 *

File Wat leer je? ERK

Reading 1 
( jaar 3)

-  je leert hoe je de structuur van een tekst 
herkent

-  je leert wat signaalwoorden zijn en hoe 
je ze gebruikt

-  je leert hoe je een leesstrategie toepast

Je werkt in deze module aan het onderdeel Lezen op A2- en 
B1-niveau. Je kunt:
-  een eenvoudige brief of e-mail begrijpen;
-  eenvoudige advertenties begrijpen;
-  informatie vinden en begrijpen in verschillende bronnen;
-  belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen 

en artikelen;
-  de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een 

tijdschrift, krant of op een website;
-  helder geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen.

Writing 1 
( jaar 3)

-  je leert hoe je een informele e-mail 
schrijft om je vrienden voor een feestje 
uit te nodigen

-  je leert hoe je een korte persoonlijke 
brief schrijft (informeel)

-  je leert hoe je een klacht schrijft in een 
formele e-mail

-  je leert hoe je een ansichtkaart schrijft
-  je leert hoe je een kort verhaal over 

jezelf schrijft
-  je leert hoe je de Engelse grammatica 

goed gebruikt (Past Simple en Future)

Je werkt in deze module aan het onderdeel schrijven op A2-
niveau. Je kunt:
-  een eenvoudig, persoonlijk briefje schrijven;
-  aan een eenvoudige chatsessie deelnemen;
-  standaardformulieren invullen;
-  korte notities maken voor jezelf en voor anderen over 

(persoonlijke) zaken;
-  korte berichten schrijven over zaken die jou persoonlijk 

aangaan;
-  in eenvoudige zinnen dingen die je kent en kunt 

beschrijven;
-  in eenvoudige zinnen een persoon beschrijven;
-  een kort verhaaltje schrijven dat over iets uit jouw 

dagelijkse leven gaat;
-  je kunt kort iets schrijven over wat je hebt meegemaakt.

Speaking 1 
( jaar 3)

-  je leert hoe je woorden goed uitspreekt 
in het Engels

-  je leert hoe je je spreekvaardigheid 
verbetert

Je werkt in deze module aan het onderdeel spreken op A2-
niveau. Je kunt:
-  iemand begroeten en aanspreken;
-  een kort gesprekje voeren over voor jou bekende 

onderwerpen;
-  vragen wat iemand wel of niet leuk vindt;
-  iemand uitnodigen en zelf op een uitnodiging ingaan of 

deze afslaan;
-  je voorkeur en je mening aangeven;
-  aangeven of je het met iemand eens of oneens bent;
-  een afspraak maken;
-  zeggen dat je iets wilt hebben of kopen;
-  een eenvoudig telefoongesprek voeren;
-  iets vertellen over jezelf, je familie en anderen;
-  de woorden en zinnen die je gebruikt rustig en duidelijk 

uitspreken.

Listening 1 
( jaar 3)

-  je leert welke strategieën je tijdens het 
luisteren kunt gebruiken

-  je leert hoe je je luistervaardigheid 
verbetert

-  je leert hoe je gebruik maakt van je 
voorkennis zodat luisteren makkelijker 
wordt. 

Je werkt in deze module aan het onderdeel luisteren op A2-
niveau. Je kunt:
-  zinnen en veel gebruikte woorden begrijpen die te maken 

hebben met jezelf, je familie, winkelen, de plaatselijke 
omgeving of je werk;

-  de belangrijkste punten uit korte, duidelijke, eenvoudige 
berichten en aankondigingen halen;

-  een moedertaalspreker als gesprekspartner begrijpen;
-  gesprekken tussen moedertaalsprekers begrijpen;
-  luisteren naar mededelingen en instructies;
-  kijken en luisteren naar audiovisuele media.

*  de module-beshrijvingen voor Reading 2, Writing 2, Speaking 2 en Listening 2 (voor het 4e leerjaar) worden in de loop van 2017 gepubliceerd.

2nd Edition



Library bovenbouw vmbo (1st edition)

Arrangement bovenbouw
Voor de bovenbouw van de KGT-stroom zijn 14 modules ontwikkeld. Voor de BK-stroom 13 modules.
Een deel van deze modules is gericht niet gebonden aan een sector (KGT 6, BK 5), acht modules zijn sectorgericht.  
Dat wil zeggen dat de inhoud speciaal is afgestemd op de sector.
Daarnaast zijn er nog drie projectmodules ontwikkeld, die vmbo-breed ingezet kunnen worden.

Modules voor alle sectoren
Deze modules kennen dezelfde opbouw als de modules van de onderbouw.
De modules voor BK bevatten een beperkte uitbreiding van de grammaticale kennis.
In de modules worden alle vakvaardigheden geoefend.

Detective BK en KGT

A Beautiful Day For ... BK en KGT

Olympics BK en KGT

School Trip BK en KGT

Yearbook BK en KGT

Cultural Affairs KGT

Modules per sector
In deze modules staat telkens een specifieke vakvaardigheid centraal.
Deze modules zijn er in vier varianten: voor de sector Groen, voor Techniek, voor Economie en voor Zorg en Welzijn.  
De theorie die in de modules wordt behandeld is voor alle sectoren gelijk.  
De teksten, voorbeelden en opdrachten verschillen per sector.

Writing
(schrijfvaardigheid)

Reading
(leesvaardigheid)

Listening
(Kijk- en luistervaardigheid)

Speaking
(spreekvaardigheid)

Module 1 (jaar 3) Module 1 (jaar 3) Module 1 (jaar 3) Module 1(jaar 3)

Module 2 (jaar 4) Module 2 (jaar 4) Module 2 (jaar 4) Module 2 (jaar 4)

vmbo BK - ECONOMIE

ENGELS
bovenbouw

WRITING vmbo BK - GROEN

ENGELS
bovenbouw

WRITING

 vmbo BK - ZORG & WELZIJN

ENGELS
bovenbouw

WRITING vmbo BK - TECHNIEK

ENGELS
bovenbouw

WRITING

Algemene modules
De algemene modules voor de vakvaardigheden Writing, Reading, Listening en Speaking bevatten een combinatie 
van onderdelen uit de sectorgerichte modules.
Deze modules zijn bedoeld voor de TL stroom. In de modules worden de verschillende sectoren gecombineerd.  
Alle sectoren (Groen, Techniek, Economie en Zorg & Welzijn) komen in deze modules aan bod.

Projectmodules bovenbouw

Fiction III Je maakt het derde deel van je leesdossier.

Fiction IV Je maakt het vierde deel van je leesdossier.

Grammar III Je oefent met de grammatica die in jaar 3 en 4 aan de orde komt.
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Wat je doet en leert met Library in jaar 3/4
Modules voor Alle sectoren (BK en KGT)  (1st edition)

Titel Wat doe je? Wat leer je?

Detective -  Je houdt samen met een klasgenoot een presentatie 
over een bestaande detective, een detective uit een 
boek of film of een onopgeloste moordzaak.

Je leert:
-  vertellen waar en wanneer iets 

gebeurde (time and place);
-  nog een keer de onregelmatige 

werkwoorden.

A Beautiful Day For … -  Je maakt een verslag van iets dat je altijd al graag hebt 
willen doen. Je kunt dit verslag maken met behulp van 
het internet, met een blog.

Je leert:
-  het verschil tussen would like to en 

want to;
-  hoe en wanneer je could, would en 

should gebruikt;
- de vraagwoorden te gebruiken;
- hoe je de Past Perfect gebruikt (KGT).

Olympics -  Je maakt een presentatie over de Olympische spelen. 
Je vertelt hierin over de geschiedenis van de Spelen en 
je stelt een Paralympische sport of sporter voor.

Je leert:
- hoe je could, would en should gebruikt;
-  de lijdende vorm (KGT).
Je herhaalt:
- de verleden tijd.

Planning a Schooltrip -  Je hebt een budget van 300 euro en gaat in een groep 
beslissen waar jullie heengaan en wat jullie gaan doen 
op schoolreis. Je presenteert je voorstel voor de klas 
met behulp van PowerPoint.

Je leert:
- hoe je will en to be going to gebruikt;
- hoe je voorzetsels gebruikt.

Yearbook -  Met de hele klas maak je een jaarboek, dat gevuld 
wordt met jullie herinneringen aan de school.

Je leert:
-  het gebruik van de verleden tijd (past 

simple en present perfect);
- over je toekomstplannen te schrijven
- vragen te stellen;
-  een goede tekst te schrijven met een 

inleiding, kern en slot.

Cultural Affairs (alleen KGT) -  Je houdt een presentatie over een Engelstalig land en 
over je bevindingen schrijf je ook een verslag.

Je leert:
-  hoe je vragen maakt in het Engels met 

werkwoorden en vraagwoorden;
-  wanneer je de woorden many, much, 

lots of, little en few gebruikt.
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A BEAUTIFUL DAY FOR ...

vmbo KGT - ALLE SECTOREN

ENGELS
bovenbouw

A beAutiful dAy for ...

vmbo BK - ALLE SECTOREN

eNGelS
bovenbouw

OLYMPICS

vmbo KGT - ALLE SECTOREN

ENGELS
bovenbouw

Olympics

vmbo BK - ALLE SECTOREN

ENGEls
bovenbouw



Titel Wat doe je? Wat leer je?

Writing 1 -  Je start met het schrijven van e-mails naar familie 
en vrienden.

-  Daarna train je het schrijven van kaartjes en het 
schrijven van korte zakelijke briefjes.

Je leert:
- hoe je een uitnodiging stuurt;
-  hoe je formele en informele e-mails stuurt;
- hoe je een klacht schrijft (formeel);
- hoe je een kaartje schrijft (informeel).

Writing 2 -  Je gaat op allerlei manieren aan de slag met 
schrijven. Je schrijft kaartjes, e-mails en korte 
briefjes naar bekenden en onbekenden. 

- Je bereidt je voor op het examen.

Je leert:
- hoe je kaartje stuurt naar bekenden;
-  hoe je een korte e-mail en een briefje kunt schrijven 

naar bekenden (informeel);
-  hoe je de juiste tijden van het werkwoord gebruikt;
-  hoe je een goede Engelse zin moet maakt;
-  hoe je een woordenboek moet gebruiken;
-  hoe je in een e-mail een klacht beschrijft (formeel);
-  hoe je een goede voorbereiding op je examen 

regelt.

Reading 1 -  Je leest allerlei teksten zoals advertenties, 
serieuze artikelen maar ook grappige verhaaltjes, 
folders en brochures.

-  Je maakt je eigen word file en leert teksten lezen 
met behulp van de leesregels.

Je leert:
- wat voor soort lezer jij bent;
-  hoe je snel kunt zien waar een tekst over gaat;
- hoe je een leesstrategie kunt bepalen;
-  wat signaalwoorden zijn en hoe je ze kunt 

gebruiken;
-  welke tekstdoelen en tekstverbanden er zijn;
-  hoe je specifieke informatie kunt zoeken in een 

tekst.

Reading 2 -  Je leest allerlei teksten zoals recensies, 
handleidingen, stappenplannen en 
krantenartikelen.

-  Je leert leesstrategieën en je woordenboek 
gebruiken.

- Je bereidt je voor op het examen.

Je leert:
-  wat voor jou de beste manier is om examenteksten 

te begrijpen;
-  hoe je verschillende soorten examenteksten het 

beste kunt aanpakken;
-  hoe je snel kunt zien waar een tekst over gaat;
-  hoe je kunt bepalen op welke manier je een tekst 

gaat lezen;
-  hoe je een woordenboek goed gebruikt tijdens het 

lezen van een tekst;
-  hoe je bepaalde informatie kunt zoeken in een 

tekst (gebruik van signaalwoorden).

Listening 1 -  Je luistert naar allerlei fragmenten zoals 
nieuwsberichten, mededelingen en interviews.

-  Daarnaast kijk je ook naar fragmenten om je 
kijkvaardigheid te trainen.

Je leert:
-  strategieën om gericht te kijken en te luisteren;
-  wat je kunt doen om je kijk- en luistervaardigheid 

te verbeteren;
-  hoe je je voorkennis kunt gebruiken zodat luisteren 

gemakkelijker wordt. 

Listening 2 -  Je luistert naar allerlei fragmenten zoals 
nieuwsberichten, mededelingen en interviews.

-  Daarnaast kijk je ook naar fragmenten om je 
kijkvaardigheid te trainen.

- Je bereidt je voor op het examen.

Je leert:
-  strategieën om gericht te kijken en te luisteren;
-  wat je kunt doen om je kijk- en luistervaardigheid 

te verbeteren;
-  hoe je je voorkennis kunt gebruiken zodat luisteren 

gemakkelijker wordt;
-  hoe je je het beste kunt voorbereiden op het 

examen.

Speaking 1 -  Je traint in het reageren op vragen en het geven 
van beschrijvingen.

-  Daarnaast train je om een goede Engelse 
uitspraak te krijgen.

Je leert:
- hoe je goed Engels uitspreekt;
-  hoe je met meer zelfvertrouwen Engels spreekt;
-  hoe je iets kunt omschrijven als je het woord niet 

precies weet.

Speaking 2 -  Je traint in het reageren op taalsituaties, zoals de 
weg vragen, iets bestellen, klagen, vragen enz..

-  Je oefent met algemene situaties, maar ook met 
sectorgerichte situaties.

- Je bereidt je voor op je tentamen.

Je leert:
- hoe je goed Engels uitspreekt
-  hoe je met meer zelfvertrouwen Engels spreekt;
-  standaardreacties voor standaardsituaties;
-  hoe je iets kunt omschrijven als je het woord niet 

precies weet.
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Wat je doet en leert met Library in jaar 3/4
Sectorgerichte modules (BK en KGT) (1st edition)


