
1 
PTA H4,5&6 – Everything you need to know 

Engels 

 

PTA TOETS H 4, 5 & 6 

Everything you need to know 

 

3 KADER 

 

 

 

 

Molenaar 
  



2 
PTA H4,5&6 – Everything you need to know 

If you want to pass you will have to do the following things: 
1. Study this booklet / Leer dit boekje 

2. De opdrachten in Studiekit die je lastig vond herhalen 

3. Slim stampen van H4/5/6 maken/oefenen 

4. Vragen stellen! 

5. De websites die hieronder genoemd zijn checken als je ergens moeite mee hebt. 

 

Voor elk hoofdstuk zijn er ‘Quizlet’  lijsten waarmee je online de woordjes kan oefenen. Hieronder staat de link naar de gebruiker die al deze 

lijsten voor jullie heeft gemaakt. You’re welcome. 

https://quizlet.com/Munnikenheide/folders/kader-3-english/sets 

 

Heb je nog vragen over de grammatica? 
6. Kijk eens op YouTube of je vragen hier toevallig niet uitgelegd worden. 

7. Check: www.meestergijs.nl deze docent heeft alle grammatica onderdelen uitgelegd 

en er zelf nog extra opdrachten aan gekoppeld die je online kan maken! 

8. Check: http://wp.digischool.nl/engels/oefenen  

9. Check: https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/zeitformen.htm 

10. Check: Studiekit! Ja, echt waar. 

11. Of stel eens een vraag aan de docent. We zijn altijd bereid het nog een keertje met je 

door te nemen. 😊  

  

https://quizlet.com/Munnikenheide/folders/kader-3-english/sets
http://www.meestergijs.nl/
http://wp.digischool.nl/engels/oefenen
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/zeitformen.htm
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Hoofdstuk 4 

Stone 8 

Zo praat je over je passies 

 

What do you do in your spare time? Wat doe je in je vrije tijd? 

What do you do during the weekend? Wat doe je in het weekeinde? 

When did she get into fishing? Wanneer is ze begonnen met vissen? 

How did you get interested in filmmaking? Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in het maken 

van films? 

I started dancing when I was ten. Ik ben begonnen met dansen toen ik tien was. 

I got interested in fishing when a friend 

told me about it. 
Ik ben geïnteresseerd geraakt in vissen toen een 

vriend me erover vertelde. 

I love going to the gym because I it keeps 

me fit. 
Ik houd ervan om naar de sportschool te gaan, 

omdat het me fit houdt. 

I go running almost every day, because it gives 

me energy. 

Ik ga bijna elke dag rennen, omdat het me 

energie geeft. 

I love to go roller skating in the park 

every Saturday. 
Ik houd ervan om elke zaterdag te gaan 

skeeleren in het park. 

Carolyn enjoys running along the beach at 

weekends. 
Carolyn gaat graag hardlopen langs het strand 

in het weekend. 

Dancing is something I do very often. Dansen is iets wat ik vaak doe. 

Diving is an activity that I simply love 

doing. 
Duiken is een activiteit die ik simpelweg erg 

graag doe. 

Filmmaking is something I can't get enough of. Een film maken is een activiteit waarvan ik geen 

genoeg kan krijgen. 

 

Stone 9 

Zo praat je over bijbaantjes 

 

What kind of work do you do? Wat voor werk doe jij? 

What do you like about your job? Wat vind je leuk aan je werk? 

What don't you like about it? Wat vind je er niet leuk aan? 

I work as a waitress. It is a great way to 

earn some money. 
Ik werk als serveerster. Het is een geweldige 

manier om wat geld te verdienen. 
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My job at the pet store is never boring. I 

have many different tasks. 
Mijn baan in de dierenwinkel is nooit saai. Ik 

heb veel verschillende taken. 

I like to work alone in the storeroom. Ik vind het leuk om alleen in de voorraadkamer 

te werken. 

I don't like the pay. I get four pounds an 

hour. 
Ik vind het salaris niet leuk. Ik krijg vier pond per 

uur. 

I usually take orders from customers, but now 

I'm washing dishes. 

Ik neem meestal bestellingen op van klanten, 

maar nu ben ik aan het afwassen. 

I normally stack shelves, but today I'm 

cleaning the storeroom. 
Normaal vul ik altijd de vakken, maar vandaag 

maak ik de voorraadkamer schoon. 

 

Stone 10 

Zo praat je over geld verdienen en geld uitgeven 

What do you spend your money on? Waaraan geef jij je geld uit? 

Do you save money? Spaar je geld? 

I spend most of my money on going out 

with friends. 
Ik geef het meest uit aan het uitgaan met 

vrienden. 

She spends all her money on clothes and 

snacks. 
Ze geeft al haar geld uit aan kleren en snacks. 

I buy things all the time so I'm always broke. Ik koop de hele tijd dingen, dus ik ben altijd 

blut. 

I don't have a job so I can't save any 

money. 
Ik heb geen baan dus ik kan geen geld sparen. 

I spend some money on games but I 

watch my budget. 
Ik geef wat geld uit aan spelletjes, maar ik let op 

mijn budget. 

I buy what I need but I also save a lot of 

money. 
Ik koop wat ik nodig heb, maar ik spaar ook veel 

geld. 
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3 kader Theme 5 

Stone 11 

Zo praat je over gebruiken 

What do most Australians do on Australia Day? Wat doen de meeste Australiërs op Australia 

Day? 

What do most Australians eat on national 

holidays? 

Wat eten de meeste Australiërs op nationale 

feestdagen? 

On Australia Day many Australians dress up in 

the colours of their flag. 

Op Australia Day kleden veel Australiërs zich in 

de kleuren van hun vlag. 

On national holidays they attend musical 

events. 
Op nationale feestdagen wonen ze 

muziekevenementen bij. 

On Australia Day they eat burgers and grilled 

vegetables. 

Op Australia Day eten ze hamburgers en 

gegrilde groentes. 

In my country, people go to outdoor 

sports events in their spare time. 
In mijn land gaan mensen in hun vrije tijd naar 

buitensportevenementen. 

In this area, they go to the beach every 

weekend. 
In dit gebied gaan ze elk weekend naar het 

strand. 

Over here, people go to the countryside a 

lot. 
Hier gaan mensen vaak naar het platteland. 

Most Australians live close to the ocean. De meeste Australiërs wonen dicht bij de 

oceaan. 

People Down Under are very good at 

cooking. 
De mensen in Australië zijn heel goed in koken. 

They love showing you around their 

country. 
Ze vinden het erg leuk je hun land te laten zien. 

People in England aren't as outdoorsy as 

Australians. 

De mensen in Engeland zijn niet zo gek op het 

buitenleven als de Australiërs. 

British people can't cook like New Zealanders. Britten kunnen niet koken zoals Nieuw-

Zeelanders. 

People here don't play sports as often as we do. Mensen hier doen niet zo veel aan sport als wij. 
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Stone 12 

Zo uit je je gevoelens over een land 

 

What makes this the nicest place to live? Wat maakt dit de fijnste plek om te 

wonen? 

Why do you think this is the worst country 

to visit? 

Waarom denk je dat dit het vreselijkste 

land is om te bezoeken? 

Why do you think this is such a great place to 

visit? 

Waarom denk je dat dit zo'n geweldige 

plek is om te bezoeken? 

It is my favourite country in the world. It's 

beautiful! 

Het is mijn favoriete land in de wereld. 

Het is prachtig! 

Australia is the best place on earth. The 

people are really easy-going. 

Australië is de beste plek op aarde. De 

mensen zijn heel ongedwongen. 

We love Australia. It has a lot to offer. We houden van Australië. Het heeft veel 

te bieden. 

We're crazy about this place. People here are 

very friendly. 

We zijn gek op deze plek. De mensen hier 

zijn erg vriendelijk. 

I don't like this country. Life here is really 

expensive. 

Ik vind dit land niet leuk. Het leven hier is 

heel duur. 

I don't like Sydney. It's too far away from home. Ik houd niet van Sydney. Het is te ver van 

huis. 

I don't like this country. There's too much 

pollution. 

Ik vind dit land niet leuk. Er is te veel 

vervuiling. 

Australia is great because the weather is 

always nice. 

Australië is geweldig, omdat het weer hier 

altijd goed is. 

This country is great because it's like 

home, only warmer! 

Dit land is geweldig, omdat het net als 

thuis is, maar dan warmer! 

I've been Down Under many times. It's 

amazing! 

Ik ben vaak in Australië geweest. Het is 

geweldig! 

They've been to New Zealand many times. 

It's really nice! 

Ze zijn vaak naar Nieuw-Zeeland geweest. 

Het is echt heel leuk! 

 

3 kader Theme 6 

Stone 13 

Zo beschrijf je wat er in de wereld gebeurt 

Did you see the news about the charity concert 

in Great Britain? 

Heb je het nieuws gezien over het 

liefdadigheidsconcert in Groot-Brittannië? 

Have you heard about the bus crash in New 

York? 

Heb je gehoord over het busongeluk in New 

York? 

Did you see the news about the drone accident 

in London? 

Heb je het nieuws gezien over het drone-

ongeluk in Londen? 
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Didn't you know that the participants raised a 

record sum for good causes? 

Wist je niet dat de deelnemers een 

recordbedrag voor goede doelen hebben 

opgehaald? 

Didn't you know that there were huge protests 

in Russia? 

Wist je niet dat er enorme protesten waren in 

Rusland? 

No, could you tell me more about it? Nee, kun je me er meer over vertellen? 

No, could you tell me what it was about? Nee, kun je me vertellen waarover het ging? 

The drone almost hit Big Ben and it landed in 

the river. 

De drone botste bijna tegen de Big Ben aan en 

landde in de rivier. 

The bus slipped off the road because of bad 

weather conditions. 

De bus gleed van de weg vanwege de slechte 

weersomstandigheden. 

Activists were protesting against nuclear 

weapons. 

Activisten protesteerden tegen kernwapens. 

They want a ban on wild animals in circuses. Ze willen een verbod op wilde dieren in 

circussen. 

On the news they said that the police are still 

looking for the owner of the drone. 

Op het nieuws zeiden ze dat de politie nog 

steeds aan het zoeken is naar de eigenaar van 

de drone. 

Newspapers reported all passengers got out of 

the bus unharmed. 

De kranten schreven dat alle passagiers 

ongedeerd uit de bus konden komen. 

On the news they said that the charity T-shirts 

are a real hit among British teens. 

Op het nieuws zeiden ze dat de T-shirts voor het 

goede doel een grote hit zijn bij de Britse 

tieners. 

Newspapers reported that the protest was a 

great success. 

De kranten schreven dat het protest een groot 

succes was. 

 

Stone 14 

Zo vraag je naar en vertel je over wat je belangrijk vindt 

Do you think it's important to help these 

animals? 

Vind je het belangrijk om deze dieren te 

helpen? 

What would you do to save our skate park? Wat zou jij doen om ons skatepark te redden? 

Do you have any ideas on how to make a 

difference in our neighbourhood? 

Heb je enig idee over hoe we onze buurt 

kunnen verbeteren? 

Do you think it's important to solve these 

problems? 

Vind je het belangrijk om deze problemen op te 

lossen? 
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It's important we work together to make our 

neighbourhood cleaner and safer. 

Het is belangrijk dat we samenwerken om onze 

buurt schoner en veiliger te maken. 

It’s crucial we work together and tell people 

about the threats to wildlife. 

Het is van cruciaal belang dat we samenwerken 

en mensen vertellen over de bedreiging van de 

dierenwereld. 

We have to plant new trees and pick up rubbish 

in the forest. 

We moeten nieuwe bomen planten en rommel 

in het bos opruimen. 

We should raise money or work as volunteers. We zouden geld moeten inzamelen of moeten 

werken als vrijwilligers. 

I think we could donate money to charities that 

protect elephants. 

Ik denk dat we geld zouden kunnen doneren 

aan goede doelen die olifanten beschermen. 

We have to adopt pets from animal shelters. We moeten dieren uit het asiel adopteren. 

Something has got to change or else these 

animals will disappear forever. 

Er moet iets veranderen, anders zullen deze 

dieren voor altijd verdwijnen. 

Someone must take action or poachers will kill 

even more elephants. 

Iemand moet iets doen, anders zullen stropers 

nog meer olifanten doden. 

If we don't do anything, they will destroy our 

skate park. 

Als we niets doen, zullen ze ons skatepark 

slopen. 

Something has got to change or else the 

situation will get even worse. 

Er moet iets veranderen, anders zal de situatie 

zelfs nog slechter worden. 

 

 


