
 

 
 

Lesbrief 
Les 3.1: School 

Main language 

Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als 

actief kennen.  

- Nouns: school, teacher, playground, head teacher, classroom, pencil, ruler, (a 

pair of) scissors, felt tipped pens, board  

- Verbs: present simple, 3rd person singular (is, has; regular verb+s, she bakes, 

he finds)  

- Prepositions: at school/home/the football club  

Incidental language 

Dit zijn de woorden die de leerlingen passief moeten kennen.  

Nouns: gym, corridor, stairs, caretaker, camera, open, close  

Teacher language 

Dit is de taal die de leerkracht in de klas gebruikt.  

- Each of you  

- Work in pairs/together/in groups/on your own  

- Take turns  

- Repeat after me 

Tijdsduur: 45 minuten  



 

 
 

 

Doelen 

- De leerlingen kunnen de kernwoorden behorend bij het thema school in het 

Engels benoemen, lezen en schrijven.  

- De leerlingen begrijpen de verhaallijn van de tv uitzending.  

Materialen 

Werkbladen en een schooltas (bijvoorbeeld een rugzak) met de flashcards 

(flitskaarten) erin. De werkbladen en de flashcards zijn te downloaden van de site 

van Schooltv. Grote vellen papier, stiften of kleurpotloden.  

Voor het kijken ( warm up-10 minuten) 

Verdeel de klas in groepen van vier. Geef elke groep een wit blad en elk groepslid 

een verschillende kleur stift/potlood. Midden op het vel is een rechthoek getekend 

met daarin het woord “school”. Om de beurt mogen de leerlingen een woord 

opschrijven in het Engels dat met school te maken heeft. De leerlingen krijgen 

hiervoor 3 minuten de tijd. Welke woorden kennen ze al? Maak een inventarisatie 

op het bord.  

Pak de schooltas en laat de leerlingen er één voor één een flashcard uithalen. Staan 

deze woorden er ook bij? Zo niet, vul dan het rijtje aan. Lees de woorden hardop 

voor en hou de goede flashcard omhoog ter ondersteuning van de taal. Laat de 

leerlingen de woorden hardop herhalen.  

Instructietaal  

“You’re going to work in groups of four. Each group has got one big sheet of paper 

to write on. Each of you has a different coloured pen to write with. You each have 

to try and think of an English word that you already know about school. Go around 



 

 
 

the group and take it in turns to write down your word. You have three minutes to 

do this, starting from…now. Okay, stop please. What words do we know already? 

Let’s start with this group. I’ll write them on the board. Thank you. Now, this group, 

have you got any other words? I’ve got my school bag here. Let’s see what’s inside 

it. Oh, look, it’s (a pair of scissors). Have we got (scissors) on our list? Let me see; 

no, I’ll write it here then. Now, look at the cards and repeat all of the words after 

me.“  

Het televisieprogramma (10 minuten)  

Bob en Tommy ontmoeten elkaar op de school waar Tommy werkt. Bob ontdekt dat 

het meisje met de rode schoenen Tommy’s vriendin is. Bob en Tommy gaan samen 

naar de voetbalclub.  

 Na het kijken 

Doen: werkblad (10 minuten)  

Na het bekijken van de tv uitzending is het belangrijk te peilen of de leerlingen het 

verhaal begrepen hebben. Geef de leerlingen het werkblad en laat ze met z’n 

tweeën opdracht 1 maken. Bespreek daarna kort de antwoorden van de leerlingen.  

Instructietaal 

“Can you remember what happened in the story? You’re going to work with a 

partner. Look at your worksheet. Read exercise one together. Decide what 

happened first, then what happened next and so on, until you have got the story in 

the correct order. Then copy the sentences below. Okay, have you all finished? Let’s 

look at the answers.”  

Doen: Bingo (werkblad- 15 minuten)  

Op het werkblad zijn zes vakken getekend. Uit de tien flashcards mogen de 

leerlingen zes afbeeldingen kiezen waarvan ze de woorden ieder in een vakje 



 

 
 

schrijven. De leerkracht stopt de flashcards weer terug in de schooltas en haalt ze 

er daarna één voor één uit.  

Als het een afbeelding is waarvan het woord in één van de vakjes staat mag er een 

kruis doorheen. Wie heeft als eerste alle zes de vakjes vol? Als er tijd over is, kunt 

u het spel nog een keer spelen.  

Instructietaal 

“Now we’re going to play bingo. You have two bingo cards here, but you’re just 

going to use one of them for now. Look at the words on the flashcards here on the 

board. You’re going to work on your own now. Choose six words and write them on 

your card. Then I’m going to put all of the cards back in the bag and pull them out, 

one at a time. If you have the word on your card, you can put a cross through it. I 

wonder who will be the first to get six words? Let’s play!”  

Les 3.2: School 
Tijdsduur: 30 minuten  

Doelen 

- De leerlingen kunnen het themalied meezingen/rappen  

- De leerlingen kunnen de kernwoorden behorend bij het thema school in het 

Engels benoemen, lezen en schrijven.  

Materialen 

Elke tweede les heeft als doel het themalied aan te leren en te controleren of de 

leerlingen de kernwoorden actief (uitspreken, lezen en schrijven) kennen.  

Doen: Het zingen/rappen van het themalied ( 15 minuten)  

Luister met de kinderen naar het lied. Ondersteun de tekst met gebaren en met de 



 

 
 

afbeeldingen op de flashcards. Geef ze daarna de tekst van het lied (zie werkblad). 

Lees de tekst hardop voor. Lees daarna de tekst zin voor zin voor en laat de klas de 

zin hardop herhalen.  

Verdeel daarna de klas in twee groepen ( bijvoorbeeld jongens/meisjes). De groep 

die aan de beurt is gaat staan en leest hardop een couplet voor. Controleer of de 

leerlingen de tekst begrijpen. Luister daarna nog een keer naar het lied en vraag de 

kinderen mee te zingen. Herhaal dit nog een keer.  

Tekst 

School is where I need to go  

Five days every week  

Otherwise my teacher thinks  

I’m gonna be a freak  

This is where we spend the day  

The classroom is the place  

Where we listen and we learn  

Work on our knowledge base  

Tell me what you’re thinking of  

Show me what you’ve got  

I want to be a part of it  

Just want to know WHAT’S UP  

What’s Up????  

WHAT’S UP!!!!!!  



 

 
 

The teacher writes upon the board  

And we, we will make some notes  

With our pencils and our pens  

That’s just how it goes  

The whole idea is that this stuff  

Will get into my head  

But I still need - some more time  

I am not there, not yet  

Sooo….  

Tell me what you’re thinking of  

Show me what you’ve got  

I want to be a part of it  

Just want to know WHAT’S UP  

What’s Up????  

WHAT’S UP!!!!! 

Controleactiviteit ( 10 minuten) 

Bij elk thema wordt een werkblad met plaatjes van de kernwoorden en een 

werkblad met de kernwoorden zelf geleverd. Deze zijn te downloaden van de site 

van Schooltv.  

Geef elk kind beide werkbladen en laat de leerlingen de woorden onder de goede 

plaatjes schrijven. Daarna wisselen de leerlingen de werkbladen uit om elkaars 

werk te controleren. De werkbladen worden bewaard, zodat iedere leerling na de 

zesde uitzending ‘a picture dictionary’ heeft.  



 

 
 

 

 

Instructietaal 

“Look at your worksheet. Here are the pictures of all the new words we have 

learned in this unit. Write the word under the picture. Then give your worksheet to 

your neighbour. Check that you have both got the correct words!”  

Eindig de les door nogmaals het lied te zingen ( 5 minuten).  

Extra 

Pass the spider  

De leerlingen zitten in een kring. Een van de leerlingen krijgt een plastic spin (of 

ander griezelig beest) in zijn handen. In een rap tempo moet hij/zij zes ‘Classroom 

objects’ noemen. Ondertussen wordt de spin snel doorgegeven. Voordat de spin 

hem of haar weer bereikt, moet het kind de woorden opgezegd hebben, anders is 

hij ‘af’.  

Instructietaal 

“We’re going to play a game now, ‘Pass the Spider’. We’re going to pass the spider 

around the circle really quickly, because you don’t want to hold it for too long. One 

person is ‘IT’ and they have to say six classroom things as we pass the spider 

around the circle. If you haven’t finished saying six things and the spider gets back 

to you, then you’re out!  

Word search ( zie werkblad)  
 


