
Woordenschatquiz Engels voor groep 4-5-6 

Niet iedereen heeft een smartphone, dus u kunt de quiz via Teams doen met behulp van 

de laptop/pc van een van de ouders. 

Wat heeft u nodig?  

Dit velletje met de vragen en de antwoorden. Soms hebben we achter de antwoorden 

aangegeven waar u op verder kunt borduren De leerlingen hebben drie stevige velletjes 

papier nodig met op een velletje de letter A, op een ander vel B en nog een ander velletje C. 

Het is handig en gezellig als een van de ouders erbij blijft, die kan meteen de stand een 

beetje bijhouden. 

Hoe werkt het? 

De kinderen steken een vel met A of B of C omhoog om de vraag te beantwoorden. Nadat 

iedereen zijn papier omhoog heeft gehouden, geeft u het juiste antwoord. Een vraag goed, 

is één punt. Het gaat om het spel, niet om de knikkers. Als u klaar bent, vraagt u aan elke 

ouder wat de score was en dan wordt vanzelf duidelijk wie de winnaar is of winnaars zijn bij 

een gelijke stand. 

Tijdsduur 

Het duurt ongeveer een half uur, een beetje afhankelijk van wat u er verder bij vertelt. Als u 

het goede antwoord geeft, kunt u ook andere woorden/zinnen behandelen en vragen 

stellen, waardoor de leerlingen actief met de taal bezig zijn en het een interactief spel 

wordt.  

Have fun! 

De quiz 

1. Hoe zeg je dat het half 2 is?

A. It’s half past two.

B. It’s half past one.

C. It’s half past three.

Uitleg: Je kunt ook het uur noemen en dan de minuten na het uur, eventueel gevolgd door 

am of pm: 10 am= tien uur ’s ochtends en 6 pm is zes uur ’s avonds.  Noon of midday =12 



uur ('s middags), Midnight = 12 uur ('s nachts). Quarter past (=kwart over) en quarter to 

(kwart voor). 

 

2. Wat is het Engelse woord voor oom?  

A. uncle 

B. nephew 

C. aunt 

 

Uitleg: andere familierelaties behandelen: granddad, niece etc.  

 

3. Hoe spreek je het cijfer 68 uit? 

A. Eighty-six 

B. Sixty-eight 

C. Sixty and eight 

 

Uitleg: in het Engels zeggen we eerst het eerste cijfer en dan het tweede, in het Nederlands 

precies andersom. Oefenen met nog een paar getallen. Eventueel oefenen met 

rangtelwoorden: first, second, third etc. 

 

4. Wat is het verschil tussen niece en cousin?  

A. Je niece is een nichtje en je cousin is je neefje. 

B. Er is geen verschil: het zijn beiden nichten  

C. Je niece is het kind van je broer of zus en cousin is het kind van je oom of tante. 

 

Uitleg: cousin kan dus zowel neef als nicht zijn. In het Nederlands maken wij geen verschil 

tussen kinderen van een oom/tante en kinderen van je zus/broer. 

 

5.  Als iemand zegt: A thing begun is half done. Wat bedoelt hij dan? 

A. Als je iets voor de helft doet, ben je snel klaar. 

B. Als je goed begint, gaat de rest van wat je moet doen beter. In het Nederlands: een goed 

begin, is het halve werk. 

C. Als je iets snel doet, gaat alles vaak makkelijker. 

 

Uitleg: in het Engels zijn er net als in het Nederlands ook veel spreekwoorden en gezegden. 

Kennen zij er ook een paar? Bekende zijn: It’s raining cats and dogs (beetje ouderwets), 

Make a fool of yourself (Jezelf belachelijk maken). 

 

6. Hoe zeg je: waar kom je vandaan? 

A. Where are you come from? 

B. What is your country? 



C. Where are you from? 

 

Uitleg: Ingaan op de spelling van where, wordt vaak zonder h geschreven. Wat is were? 

Wanneer gebruik je dat woord? 

 

7. Hoe noem je moederdag in het Engels? 

A. Day of the mothers 

B. Mother’s Day 

C. Special Day of the Mother’s  

 

Uitleg: Moederdag wordt altijd op de tweede zondag van mei gevierd: dit jaar op zondag 10 

mei. Hebben uw leerlingen al wat leuks voor hun moeder gemaakt? 

 

8. In for a penny, in for a pound. Wat betekent dat? 

A. Een penny is net zo goed als een pound. 

B. Als je begint met een klein bedrag, wordt het vanzelf een groot bedrag. 

C. Wie A zegt, moet ook B zeggen. 

 

Uitleg: Engeland maakt geen deel uit van de Europese Unie en heeft zijn eigen valuta 

behouden. De Britse Pond, officieel de Pond Sterling. 1 pond = 100 pence.  

 

9. Wat is de hoofdstad van Noord-Ierland? 

A. Dublin 

B. Belfast 

C. Wellington 

Uitleg: Noord-Ierland hoort niet bij Groot-Brittannië, maar wel bij de United Kingdom, de 

UK of ook wel het Verenigd Koninkrijk genoemd. Onder de UK vallen Engeland, Schotland, 

Wales en Noord-Ierland. Engeland, Schotland en Wales vormen samen Groot-Brittannië. 

 

10. Als iemand zegt: What’s up? Wat bedoelt hij dan? 

A. Wat heb je gisteren gedaan? 

B. Hoe gaat het? 

C. Hoe is het gebeurd? 

 

And the winner is ....... Applaus !!! 

      

Was het leuk, zinvol, leerzaam om te doen? Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. 

Graag! elt.service@pearson.com 

 


