
GRAMMARTOETS  Engels 4 kader 

Ook een handige site om te oefenen: https://leestrainer.nl/Engels/vo/grammatica.htm 

Of deze: 

https://engelsklaslokaal.nl/oefenen-met-grammatica/oefenen-met-2-tijden/simple-past-present-

perfect/ 

A       Fill in 

Vul de juiste vorm van het werkwoord tussen haakjes in. Kies tussen de the present 

simple (b.v. play(s)) en de present continuous(b.v. is playing). Schrijf op je 

antwoordblad bij elk nummer het goede antwoord op. 

Oefen met: 4039, 4041, 4071, 4073, 4411, 4413, 4415  Test: 4455 

 

B      Fill in 

Lees de bladzijde onderstaande passage over een dagboek. Kies bij elk nummer tussen 

de past simple (b.v. played of went) en de past continuous(b.v. was playing) Schrijf 

het correcte antwoord op je antwoordenblad. 

Oefen met: 4427, 4429, 4419  

C Put in the correct order (woordvolgorde in Engels) 

Oefen met: 3323, 3315, 3317, 3333, 1057, 1059, 1021, 1047 

D     Fill in 

Vul in. Kies uit: at, in, on, past en to. 

Oefen met: 3033, 3035, 3037, 3039, 3041, 

 

E     Cross out 

Schrijf op je antwoordenblad bij elk nummer het goede antwoord op. Kies tussen if & 

when. Oefen op: https://leestrainer.nl/Engels/if/orwhen.htm 

 

F    Fill in 

Vul steeds het juiste woord in, gebruik de future. Kies uit: de future met will of to be + 

going to. 

Oefen met:4213, 1377, 4215, 4217 , 4223, 4227, 4229, 4231 

 

G   Fill in 

Kies uit de volgende woorden: who, what, where, when, which. Schrijf de juiste 

antwoorden op je antwoordenblad. 

Oefen op: https://engelsklaslokaal.nl/oefenen-met-

grammatica/overig/vragend-voornaamwoord-interrogative-pronoun/ 

 

H     Fill in 

Vul bij elke zin één van de volgende woorden in. 

Kies uit any – some – no – anything – something – nothing – anybody – somebody – 

nobody – anywhere – somewhere – nowhere. 

Oefen met:2421, 2423, 2425, 2427 
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I    Rewrite the sentences 

Maak de volgende zinnen vragend. Zet de juiste Engelse zinnen op je antwoordenblad. 

Oefen met:1403, 1325, 1381, 1395 

 

J    Complete the sentences 

Maak de zinnen compleet door de present perfect (b.v. have played) te gebruiken of de 

past (b.v. played of went) 

simple. Schrijf je antwoord op het antwoordenblad. 

PP: oefen met: 4151, 4153, 4165, 4159  test: 4459 

SP: oefen met: 4123, 4125, 4129, 4127  test: 4457 

 

Verschil ertussen: oefen met 4461 

 
K   Rewrite 

Complete the sentences using a possessive pronoun. 

Example:            That’s my newspaper.   That newspaper is mine. 

Oefen met: 3167 

 

L   Cross out this that these en those  

Schrijf het juiste antwoord op je antwoordenblad. 

Oefen met: 3161, 3141 

 

M    Cross out 

Lees het onderstaande dagboekfragment en schrijf het juiste antwoord (kies tussen 

bijwoorden of bijvoeglijke naamwoorden) op je antwoordenblad. 

Oefen met:1053, 1055, 1035 

N   Fill in 

Vul de juiste aangeplakte vraag in. Je kunt elke vorm maar één keer gebruiken. Er 

blijven twee aangeplakte vragen over. 

Oefen met:1357 

 
O vergrotende en overtreffende trap  ( small – smaller – smallest) 

.  Oefen met:1035,1013, 1015, 1023, 1061, 1063, 1043,  

 In zinnen oefenen met trappen van vergelijking: 1033, 1051, 1077, 1019 

 

P Fill in 

Maak onderstaande zinnen af. Gebruik de present simple (play(s)), present continuous 

(b.v. is playing), past simple (b.v. played of went)of de present perfect (b.v. have 

played of has gone) en noteer de antwoorden op je antwoordblad. 

Oefen met: 4463, 4431, 4433 

 

 

 

 


