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1. Registratiedeel 
 

Titel Your own English 
Volledige titel Your own English 
Auteurs Baaj, S.; Dirksen, P.; Doleweerd, J.H. van; e.a. 

Jongbloed, Uitgeversgroep  
Postbus 484 
8440 AL HEERENVEEN 
Tel:  0513 - -63 79 11 
Fax: 0513 - 63 79 11 
E-mail: verkoop@jongbloed.com 

Uitgever 

Website: www.jongbloed.com 
Jaar van uitgave 1993-2006 
Omschrijving Your own English is een thematische methode Engels voor leerlingen van groep 

7 en 8 van het basisonderwijs. Nog niet alle onderdelen van de methode waren 
verschenen op het moment van beschrijven. Bij de beschrijving zijn de 
toetsbladen, die in 2006 verschijnen, dan ook buiten beschouwing gelaten. Ook 
was op dat moment een cd-rom in de maak met interactie- en spraakfragmenten. 
Kijk voor meer actuele informatie op de site van de uitgever of op 
www.leermiddelenplein.nl. 

Samenstelling De methode bestaat voor de groepen 7 en 8 uit een handleiding, 5 (groep 7) of 4 
(groep 8) cd-rom’s en toetsbladen voor de docent en uit een leerlingenboek en 
een werkboek (verbruiksmateriaal) voor de leerling. In plaats van een werkboek 
kan ook gebruik worden gemaakt van de kopieerbare werkbladen in de 
docentenhandleiding. 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

In het leerlingenboek en in de handleiding staat aan het begin van elk thema 
uitgelegd wat leerlingen in het desbetreffende thema leren. 
De methode is ontwikkeld onder verantwoording van de Stichting Dienstverlening 
Gereformeerd Schoolonderwijs (DGS), door de werkgroep Engels in het 
basisonderwijs. Deze heeft zich ten doel gesteld een methode Engels te 
ontwikkelen, die overeenstemt met de sfeer in het kerkelijke leven, het gezins- en 
schoolleven dat ingericht is naar de eis van het woord des Heeren, samengevat 
in de Drie formulieren van Enigheid. De principiële achtergrond en de 
concretisering hiervan in de methode staan in de handleiding vermeld. 
De auteurs zijn van mening dat: “Omdat reformatorische en protestants-
christelijke leerlingen buiten school via radio en televisie niet worden blootgesteld 
aan de prominente rol van Engels in onze maatschappij staan scholen van deze 
signatuur voor de opgave om compenserende strategieën toe te passen wat 
betreft het aanbieden van de ‘Angelsaksische sfeer’.Het verdient volgens de 
auteurs aanbeveling dat de leerkracht in de les Engels spreekt. De didactische 
benadering van deze leergang is volgens de auteurs voornamelijk gebaseerd op 
de functioneel-notionele methode. Kenmerkend hiervoor is volgens hen dat de 
kerndoelen voor Eibo een van de uitgangspunten vormen. De leerlingen leren 
functies en noties aan die in het dagelijkse leven bruikbaar zijn, zoals het kunnen 
vragen naar de weg; iets kunnen bestellen in een restaurant; iets aanbieden of 
ergens voor kunnen bedanken". De noties zijn de thematische onderwerpen die 
aan de orde komen. “Hoewel volgens de auteurs mondelinge vaardigheden 
belangrijk zijn, hebben ze bewust gekozen voor een mengvorm met 
grammaticale componenten. De grammaticale structuren zullen geen actieve 
beheersingsrol spelen, alleen in bijzondere gevallen zal de grammatica expliciet 
behandeld worden. De aan te leren woorden vormen de ruggengraat van de 
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Titel Your own English 
methode, volgens de auteurs. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen een 
actieve en een passieve woordenschat”. 

ICT De methode biedt op dit moment geen ict-mogelijkheden. 
Kostenplaatje Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van twee groepen 

met 25 leerlingen per groep. 'Kosten van eerste aanschaf’ betreft het gebruiks- 
en verbruiksmateriaal bij de aanschaf van de volledige methode in het eerste 
jaar. 'Jaarlijkse kosten’ betreft de kosten van het verbruiksmaterialen in de 
volgende jaren. Niet doorberekend zijn eventuele kopieerkosten. 'Additioneel 
materiaal’ betreft de kosten van eventuele extra materialen. Kortingsregelingen 
van de uitgever zijn bij het kostenplaatje niet meegenomen. Peildatum voor dit 
kostenplaatje is april 2004.  
Voor een overzicht van de kosten van de methode zie www.leermiddelenplein.nl 
of kijk op de website van de uitgever www.jongbloed.com. 
Naam methode 
Your own English 

Kosten eerste 
aanschaf 

Jaarlijkse kosten Additioneel 
materiaal 

 

25 leerlingen € 1.950,00 € 175,00 n.v.t. 
Overige 
informatie 

-- 

 
2. In hoeverre wordt aan de kerndoelen (versie herziening 2006) voldaan? 
 
Verantwoording analyse kerndoelen Engelse taal (versie herziening 2005) 
Bij het analyseren van de methoden Engels op de kerndoelen is door SLO uitgegaan van de versie 
herziening kerndoelen 2006. De herziene kerndoelen zijn in de Tweede Kamer behandeld, maar nog 
niet vastgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 19 maart 2004) zegt minister Maria J.A. van 
der Hoeven het volgende over deze nieuwe kerndoelen: 
"Kerndoelen bieden een referentiekader bij publieke verantwoording. (...) Het betreft zowel de 
verantwoording die de overheid aflegt over de staat van het basisonderwijs, als de verantwoording die 
elke basisschool aflegt over de gemaakte keuzes, geleverde inspanningen en gerealiseerde 
resultaten. De inspectie van het onderwijs beoordeelt of het onderwijsaanbod van een school 
voldoende garanties biedt voor het realiseren van de kerndoelen. (...) 
Concretisering van de kerndoelen vindt in de praktijk plaats in onderwijsmethoden en leerlijnen en 
tussendoelen. Scholen geven aan veel belang te hechten aan deze instrumenten. Methoden en 
leerlijnen en tussendoelen bieden scholen handvatten om de kerndoelen in de praktijk te nemen. 
Onderwijsmethoden tonen een mate van concretisering die in de kerndoelen zelf niet is te realiseren. 
Scholen hechten er bij de aanschaf belang aan dat methoden ’dekkend’ zijn voor de kerndoelen. SLO 
biedt hierover informatie. (...) 
Het streven is de herziene kerndoelen per aanvang van het schooljaar 2006 in te voeren. Uit overleg 
met de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) blijkt dat het merendeel van de hedendaagse methoden 
aansluit op het voorstel voor herziene kerndoelen, waardoor invoering per schooljaar 2006 geen 
problemen hoeft op te leveren." 
 
Karakteristiek (verkort weergeven) en formulering herziene kerndoelen (2006) 
In de herziene kerndoelen Engels ligt de nadruk op het leggen van een eerste basis om te kunnen 
communiceren met moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. In de 
basisschool wordt het onderwijs in de Engelse taal waar mogelijk in samenhang gebracht met 
inhouden van andere vakken. Bijvoorbeeld met inhouden in de oriëntatie op jezelf en de wereld. Het 
gaat dan om eenvoudige alledaagse onderwerpen als ’woonomgeving’, ’vrije tijd en hobby’s’, ’het 
lichaam’ en ’het weer’. 
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De vier kerndoelen voor Engels zijn: 
(13) De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse 
teksten. 
(14) De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of te geven over eenvoudige onderwerpen 
en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. 
(15) De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse 
onderwerpen. 
(16) De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken 
met behulp van het woordenboek. 
 
Het verschil met de kerndoelen van 1998 is in de eerste plaats het aantal, dat is teruggebracht van vijf 
naar vier. Drie kerndoelen (13, 14 en 16) vertonen een grote gelijkenis met de vorige generatie 
kerndoelen (1998). Daarbij zijn in kerndoel 13 drie oude kerndoelen samengebracht. Kerndoel 15 is 
geheel nieuw. 
 
Verantwoording analyse SLO 
Om aan te kunnen geven op welke wijze methoden de kerndoelen concretiseren is bovengenoemde 
karakteristiek onvoldoende en is een nadere uitwerking van de kerndoelen in indicatoren en 
specificaties noodzakelijk. Ten behoeve van de analyses van methoden Engels zijn de vier 
kerndoelen door SLO vertaald in acht indicatoren en vervolgens verder uitgewerkt in 
(deel)specificaties. Er is getracht deze zo zorgvuldig mogelijk te formuleren. 
 
Leidend hierbij waren de alledaagse onderwerpen die genoemd zijn in de karakteristiek bij de 
kerndoelen: ’woonomgeving’, ’vrije tijd en hobby’s’, ’het lichaam’ en ’het weer’. SLO heeft aan deze 
alledaagse onderwerpen enkele onderwerpen toegevoegd waarvan wij menen dat ze tot de leefwereld 
van de leerling behoren, namelijk: ’persoonlijke gegevens’, ’eten en drinken’ en ’tijdsaanduiding’. 
In kerndoel 13, 14 en 15 gaat het steeds nadrukkelijk om eenvoudige Engelse teksten met betrekking 
tot deze onderwerpen. Kerndoel 13 richt zich hierbij op het luisteren en lezen, kerndoel 14 op het 
voeren van gesprekjes en kerndoel 15 op het schrijven hierover in eenvoudige bewoordingen. 
Dit is terug te zien in het analysemodel, waarbij de alledaagse onderwerpen bij elk van deze 
uitgewerkte kerndoelen worden gehanteerd als specificaties. 
Omdat de herziene kerndoelen op grote lijnen overeenkomen met de vorige kerndoelen is tevens 
deels gebruikt gemaakt van de oude kerninhouden, geformuleerd door de OnderwijsInspectie (’Van 
kerndoelen naar kerninhouden’, 1998). 
 
Bij de beoordeling van de methoden door SLO of ze wel of niet voldoen aan de kerndoelen wordt 
gebruik gemaakt van zogenaamde scoreregels. Deze scoreregels zorgen voor uniformiteit. 
Indien een kerndoel ’aanwezig’ scoort, zijn alle benodigde indicatoren in de methode gevonden. Indien 
een kerndoel ’niet aanwezig’ scoort, dan kan het zijn dat niet alle indicatoren en/of specificaties in de 
methode aanwezig zijn. Uitleg hierover is te vinden in de toelichting bij deze score. 
Er wordt bij de beoordeling onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke (wettelijke) indicatoren en 
specificaties (N) en facultatieve (niet-wettelijke) indicatoren en specificaties (F). 
Bij de analyseresultaten zal dan ook duidelijk worden aangeven of de methode voldoet aan de door de 
overheid geformuleerde kerndoelen (wettelijk kader), maar ook hoe de methode ’scoort’ in relatie tot 
de uitwerking van SLO 
 
Het analysemodel van SLO is opgesteld in overleg met de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Your own English 
In de scoretabel is aangegeven welke indicatoren en specificaties in de methode Your own English 
aan de orde komen. Hier liggen het analysemodel en de bijbehorende scoreregels van SLO aan ten 
grondslag. 
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Kerndoelen 
De methode Your own English voldoet aan alle kerndoelen Engels (herziening 2005). 
 
Interpretatie door SLO 
De methode Your own English voldoet aan de uitgewerkte kerndoelen in indicatoren en specificaties 
van SLO. Bij kerndoelen 14 en 15 komen de volgende onderwerpen aan de orde: ‘woonomgeving’, 
‘tijdsaanduiding’, ‘vrije tijd/hobby’s’, ‘het lichaam’ en ‘persoonlijke gegevens’. Bij deze kerndoelen 
wordt het onderwerp ‘het weer’ niet behandeld. Bij kerndoel 16 wordt gebruik gemaakt van Engels-
Nederlandse woordenlijsten. 
 
Legenda:  
A  =  analyseresultaat 
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
 
 
Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

13.1.1 Analyseren van een 
aangepast verhaal of eenvoudig 
betoog in thema en hoofdzaken. 

■ 

13.1.2 Afleiden van betekenissen 
van woorden uit de context in een 
eenvoudige, informatieve of 
aangepaste verhalende luistertekst. 

■ 

13.1 Monologische 
luistervaardigheden (korte 
stukken door één persoon 
gesproken). 

13.1.3 Afleiden van de bedoeling 
van de spreker/schrijver uit een 
eenvoudige, informatieve en voor 
hen samengestelde of aangepaste 
luistertekst. 

■ 

13.2.1 Analyseren van een 
aangepast verhaal of eenvoudig 
betoog in thema en hoofdzaken. 

■ 

13.2.2 Afleiden van betekenissen 
van woorden uit de context in een 
eenvoudige, informatieve of 
aangepaste verhalende leestekst. 

■ 

13.2 Leesvaardigheden. 

13.2.3 Afleiden van de bedoeling 
van de spreker/schrijver uit een 
eenvoudige, informatieve en voor 
hen samengestelde of aangepaste 
leestekst. 

■ 

13.3.1 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
de woonomgeving. 

■ 

13.3.2 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
de tijdsaanduiding. 

■ 

13. De leerlingen leren 
informatie te verwerven uit 
eenvoudige gesproken en 
geschreven Engelse teksten. 

13.3.1 Het ontwikkelen van 
een passieve woordenschat 
(kunnen verstaan en 
begrijpen). 

13.3.3 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
de vrije tijd/hobby's. 

■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

13.3.4 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
het weer. 

□ 

13.3.5 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
het lichaam. 

■ 

13.3.6 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
persoonlijke gegevens. 

■ 

14.1.1 Het stellen van informatieve 
en verduidelijkingsvragen. 

■ 14.1 Dialogische mondelinge 
vaardigheden. 

14.1.2 Het geven van informatie. ■ 
14.2.1 Het stellen van informatieve 
en verduidelijkingsvragen. 

■ 14.2 Dialogische schriftelijke 
vaardigheden. 

14.2.2 Het geven van informatie. ■ 
14.3.1 Informatie vragen of geven 
over de woonomgeving  

■ 

14.3.2 Informatie vragen of geven 
over tijdsaanduiding.  

■ 

14.3.3 Informatie vragen of geven 
over de vrije tijd/hobby's.  

■ 

14.3.4 Informatie vragen of geven 
over het weer.  

□ 

14.3.5 Informatie vragen of geven 
over het lichaam.  

□ 

14.3 Het verkrijgen van een 
actieve woordenschat (zelf 
kunnen gebruiken, spreken). 

14.3.6 Informatie vragen of geven 
over persoonlijke gegevens.  

■ 

14. De leerlingen leren in het 
Engels informatie te vragen 
of te geven over eenvoudige 
onderwerpen en zij 
ontwikkelen een attitude 
waarbij ze zich durven uit te 
drukken in die taal. 

14.4 Het ontwikkelen van 
een attitude waarbij 
leerlingen zich durven 
uitdrukken in het Engels. 

14.4.1 De methode geeft 
aanwijzingen voor de leerkracht 
met betrekking tot het creëren van 
een veilige omgeving voor de 
leerling. 

■ 

15.1.1 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over 
woonomgeving. 

■ 

15.1.2 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over 
tijdsaanduiding. 

■ 

15.1.3 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over vrije 
tijd/hobby's. 

■ 

15.1.4 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over het weer. 

□ 

15.1.5 Het schrijven van een-
voudige woorden over het lichaam. 

■ 

15. De leerlingen leren de 
schrijfwijze van enkele 
eenvoudige woorden over 
alledaagse onderwerpen. 

15.1 Het schrijven van 
eenvoudige woorden (over 
alledaagse onderwerpen). 

15.1.6 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over 
persoonlijke gegevens. 

■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

16. De leerlingen leren om 
woordbetekenissen en 
schrijfwijzen van Engelse 
woorden op te zoeken met 
behulp van een 
woordenboek. 

16.1 Het hanteren van een 
woordenboek. 

16.1.1 Het hanteren van Engels-
Nederlandse en Nederlands-
Engelse woordenlijsten of 
woordenboeken. 

■ 

 
3. Welke onderwerpen en/of thema's worden aan de orde gesteld? 
 
De leerstof is verspreid over veertien thema’s verdeeld over twee leerjaren. De thematische 
onderwerpen die in deel 1 aan de orde komen zijn: 
1. Kennismaken 
2. Thuis 
3. Verjaardag-tellen 
4. Eten en drinken 
5. Op straat 
6. Hobby’s 
7. Vakantie. 
In deel 2 zijn de thema’s: 
8. Tourist in London 
9. Shopping and clothes 
10. Last months of the year 
11. Travelling 
12. An accident 
13. Public services 
14. Finish. 
 
4. Hoe is de leerstof geordend? 
 
De thema’s zijn onderverdeeld in lessen. Voor groep 7 zijn er 69 lessen (35 schoolweken) en voor 
groep 8 zijn er 68 lessen (33 schoolweken) van ongeveer een half uur beschikbaar. De oefeningen 
van het woordpakket zijn hierbij niet inbegrepen. Deze aparte, facultatieve woordpakketleergang start 
in thema 4, les 1. De woorden die in het woordpakket worden aangeboden zijn in het thema ervoor 
actief aangeleerd. Om de andere les wordt er een nieuw pakketje van 5 woorden aangeboden. De 
overige lessen zijn oefenlessen. De handleiding geeft hiervoor suggesties. De woordpakketten staan 
niet op cd. 
 
De lessen zijn opgebouwd rond een bepaald thema. Aan het begin van ieder thema wordt aan de 
leerlingen uitgelegd wat ze in het betreffende thema zullen leren. 
Elke les begint met de rubriek ‘What’s new?’ (aangegeven met een icoontje) waarin de woorden staan 
vermeld die in die les actief worden aangeleerd. De leerkracht kan die woorden meerdere keren met 
de leerlingen doornemen of ze er zelfstandig mee laten oefenen. Achter in de handleiding is een 
overzicht van de aangeleerde woorden per thema opgenomen. Daarna volgt meestal de ‘warming up’, 
de rubriek ’Introduction’ met een variatie aan korte oefeningen en spelletjes. Hier is niet bewust 
gestreefd om de vorige les te herhalen, maar de leerkracht kan uiteraard de beslissing nemen om dit 
wel te doen. Vervolgens is het tijd voor de rubriek ‘Instruction’ waarin de nieuwe woorden van de les 
expliciet aan de orde komen. Het aanbieden van nieuwe woorden en structuren gebeurt door middel 
van verschillende overdrachtsvormen; bijvoorbeeld tekst en tekening, ’flash cards’ met afbeeldingen, 
korte dialoogjes etc. Indien mogelijk worden woorden zowel visueel als auditief aangeboden. Alle 
fragmenten staan op cd-rom. Bij elke les horen schriftelijke lesjes in het werkboek ter verwerking van 
de aangeleerde woorden. Deze bestaan uit invulopdrachten, woord-zoekopdrachten, puzzels en 
oefeningen met zin- en woordordening. 
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Sommige lessen vervolgen met de rubriek ‘Listen’ waarbij het luisteren zoveel mogelijk is geplaatst in 
een zinvolle context. Het gaat dus om luisteren in alledaagse situaties. De teksten zijn ingesproken 
door ‘native speakers’. 
Regelmatig komt in de lessen de rubriek ‘Do you understand?’ voor waarin teksten ten gehore worden 
gebracht in een fragment, soms met afgedrukte tekst, waarin een klein percentage onbekende 
woorden is opgenomen. Het doel van deze rubriek is om de aangeboden auditieve informatie te 
kunnen begrijpen. In deel 2 wordt een de rubriek uitgebreid. Tekstbegrip komt hier dan ook aan de 
orde. 
Daarnaast besteedt de methode aandacht aan het aanleren van Engelse liedjes die twee keer 
compleet zijn opgenomen op de cd. Het gaat er volgens de auteurs niet om dat de kinderen exact 
weten wat de woorden in een lied betekenen. Achter in de handleiding is de muziek met tekst 
opgenomen. 
Oefening in technisch lezen geschiedt in lessen die actief aangeleerde woorden bevatten. Begrijpend 
lezen komt in deel 2 duidelijker naar voren dan in deel 1. Het gaat hierbij om het kunnen verwerken 
van een hoeveelheid receptief aangeboden tekstmateriaal, zoals bijvoorbeeld een folder, een 
advertentie, een bijbelverhaal of een fragment uit een christelijk jeugdblad. Onder de aanduiding 
‘Dialogue’ zijn spreekopdrachten opgenomen. Meestal wordt gebruik gemaakt van de dialogen die 
onder de rubrieken ‘Instruction’ en ‘Listen’ zijn behandeld. Hoewel schrijfvaardigheid geen formeel 
doel van Engels in het basisonderwijs is. zijn de auteurs van mening dat de aangeleerde woorden en 
structuren correct moeten kunnen worden geschreven in (geleide) opdrachten. Regelmatig worden de 
woorden en/of structuren herhaald. In deel 2 gebeurt dit systematisch doordat in elk thema een 
herhalingsles is ingebouwd, volgens een in de handleiding opgenomen schema. 
 
5. Hoe vindt instructie en verwerking plaats? 
 
Algemeen 
De lessen Engels zijn zodanig opgezet dat elke les instructie vereist van de leerkracht, waarbij de 
leerlingen afwisselend klassikaal, individueel of in tweetallen de werkboekopdrachten maken. 
 
Zelfstandig werken 
De instructie bij de opdrachten is in het Nederlands gesteld. Een enkele keer staat in het werkboek 
aangegeven welke pagina’s in het tekstboek bij deze les horen. Deze oefeningen waarbij het 
tekstboek wordt gebruikt zouden daarom geschikt zijn voor zelfstandig werken, eventueel na een korte 
instructie van de leerkracht. Soms wordt ook in de handleiding aangegeven dat leerlingen een 
oefening geheel zelfstandig kunnen maken. 
 
Er zijn geen antwoordenboekjes voor de leerlingen. De oefeningen worden steeds klassikaal 
nabesproken 
 
6. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van de methode in combinatiegroepen? 
 
De grote rol van de leerkracht tijdens de les maakt de methode minder geschikt voor het gebruik van 
combinatiegroepen. Bovendien geeft de methode geen handreiking voor het omgaan met 
combinatiegroepen. 
 
7. Op welke wijze vindt evaluatie plaats? 
 
Aan het eind van elk thema wordt een toets afgenomen ter evaluatie van het behandelde thema. Deze 
toets staat in de handleiding. Aparte toetsbladen zijn gepland voor 2006. De evaluatie is bedoeld als 
richtlijn voor de leerkracht. De resultaten geven informatie over het eventueel inzetten van extra 
begeleiding. Hoe deze begeleiding kan worden vormgegeven wordt niet vermeld in de handleiding. 
Naast dit diagnostische aspect van de toetsing/becijfering kunnen de resultaten naar de leerlingen toe 
ook gehanteerd worden als stimulans en correctie. Volgens de auteurs is vooral het terugvragen van 
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woordenlijsten en eenvoudige grammaticale structuren erg nuttig. Aanwijzingen voor de normering 
worden niet gegeven. 
 
8. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
De methode geeft in de docentenhandleidingen aan dat er op twee manieren wordt gedifferentieerd. 
In de eerste plaats wordt aangegeven dat de methode is gericht op een kernprogramma voor alle 
leerlingen van tachtig procent. De methode biedt dus nog twintig procent extra materiaal. Een 
dergelijke beperking voorkomt volgens de auteurs het aanbieden van al te ingewikkelde grammaticale 
structuren en bevordert volgens hen het inslijpen van de te leren woorden en basisstructuren. Als 
differentiatiemogelijkheid zijn er opdrachten opgenomen in de werkbladen/werkboeken die niet tot het 
kernprogramma behoren. Door gebruik te maken van de variatie in opdrachten kan aan het verschil in 
tempo en interesse van de leerlingen enigszins tegemoet worden gekomen volgens de auteurs. Op 
dezelfde wijze kan ook met de woordpakketten worden omgegaan. Vanaf thema vier is er sprake van 
een leergang zuivere spelling van Engelse woorden (‘wordpacket’). De aangeboden leerlijn behoort 
niet tot het vaste lesprogramma. 
In de tweede plaats wordt gedifferentieerd door gebruik te maken van natuurlijk taalgebruik (van het 
Engels) in de les. Leerlingen merken volgens de auteurs dat er naast grammaticale volzinnen veel 
andere manieren zijn om iets te zeggen. Zwakkere leerlingen krijgen zo volgens de hen de kans die 
taaluitingen te imiteren. 


