
Woordenschatquiz Engels voor groep 7-8 

U kunt de quiz via Teams doen met behulp van de laptop/pc van een van de ouders 

van uw leerlingen. 

Wat heeft u nodig?  

Dit velletje met de vragen en de antwoorden (in het geel). 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 zeggen de Engelsen: Oost, west, thuis best? 

A. The east, the west, at home is the best 

B. East, west, home is our nest 

C. Home sweet home 

Uitleg: De uitdrukking komt uit een opera, heel lang geleden geschreven (18e eeuw). 

 

2. Wat is geen Engels woord voor vakantie? 

A. holiday 

B. time-off 

C. free days 

De Amerikanen hebben het over vacation. Engelsen over holiday(s).  

 

3. Hoe antwoord je op de vraag of je nog meer wilt (en je wilt dat)?  

A. Yes, I can. 

B. Yes, please. 

C. Yes, I will 

Uitleg: In het Nederlands zeg je 'alsjeblieft' als je iets aan iemand geeft of aanbiedt. 

In het Engels doe je dat niet. Je zegt dus niet: Here is your coffe, please. In het 

Engels gebruik je 'please' wanneer je een vraag stelt: Could you close the door, 

please? of wanneer je een antwoord geeft, zoals hierboven: yes, please. 

 

4. Wat zeggen ze in een restaurant in Engeland als ze je eten op tafel zetten? 

A. Please, this is your food. 

B. Enjoy your meal. 

C. Eat tasteful. 



 

Uitleg: Wij Nederlanders denken dat we heel goed Engels spreken, maar soms 

vertalen we rechtstreek vanuit het Nederlands naar het Engels. Dan klinkt het 

misschien wel Engels, maar is het niet. We noemen dat steenkolenengels: Make 

that the cat wise: maak dat de kat wijs. Kennen de leerlingen hier ook voorbeelden 

van? Denk aan voetbaltrainer Van Gaal.  

 

5. Hoe zeg je dat je je verveelt.  

A. I am completely bored. 

B. I bore me stuck. 

C. I am bored. 

Uitleg: Maar nu toch zeker niet! 

 

6. Wat is een goede zin? 

A. We watched the football game. 

B. We liking to play tennis. 

C. She are the best player. 

 

Uitleg: ingaan op tegenwoordige tijd en verleden tijd en eventueel de ing-vorm. 

Wanneer gebruik je welke vorm. Of de juiste combinatie van I am, you are, he/she/it 

is etc. 

 

7. Hoe vraag je waar het station is? 

A. Where lies the station? 

B. How do I come to the station? 

C. Where is the station? 

 



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

were? Wanneer gebruik je dat woord? 

 

9. Maak de zin af: Better late than ... 

A. you 

B. never 

C. tomorrow 

 

Uitleg: Leerlingen vragen of zij nog meer uitdrukkingen in het Engels kennen: Don’t 

cry over spilled milk (gedane zaken nemen geen keer) etc.  

 

10. Wat betekent: An apple a day, keeps the doctor away. 

A. You have to keep the doctor out of your house. 

B. If you eat healthy food, you won’t get sick. 

C. If you eat an apple every day, your doctor will be proud of you. 

 

Uitleg: Leerlingen kunnen nog meer gezonde producten (apple, orange, kiw etc.) ,in 

het Engels opnoemen en ongezonde (crisp (=onze chips), chips (=patat), pizza etc.) 

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 


