
 

MONDELING EXAMEN ENGELS 2019 

 

Van 18 tot 22 maart heb je het mondeling examen voor Engels. Veel leerlingen zien hier erg tegen op 
omdat ze niet goed weten wat er precies van ze gevraagd wordt. In dit document proberen we je 
hier meer duidelijkheid over te geven. Ook geven we je aanwijzingen hoe je het beste op de 
verschillende onderdelen kan voorbereiden. 
 
Wanneer: In de week van maandag 18 tot en met vrijdag 22 maart 
 
Voor wie: alle vierde klassers, alle leerwegen. 
 
Hoe lang duur het: 15 minuten per leerling. 
 
Hoe zwaar telt het: omdat het een belangrijk onderdeel is en omdat er maar 1 mondelinge toets is in 
het PTA,  telt het eindcijfer voor je mondeling voor 20% mee, best veel dus!  
 
Kan je herkansen: nee 
 
Moet je boeken lezen voor mondeling: nee, boeken lezen doe je bij het onderdeel leesdossier, een 
apart onderdeel dat voor je eindexamen voldoende moet zijn.  
 
Wat kan je verwachten: Een mondeling examen bestaat uit 4 onderdelen. 
 

1. introducing yourself 
2. describe the word 
3. how to say 
4. conversation 

 
Elk onderdeel wordt apart beoordeeld. Sommige onderdelen tellen zwaarder dan andere 
onderdelen. Dit kan ook per leerweg verschillen. Je docent kan je hier meer over vertellen als je dit 
wenst. 
 
 
 

1. introducing yourself (4 minuten) 
In ongeveer 4 minuten beschrijf je jezelf in het Engels. Vertel iets over jezelf, familie, huis, school, 
sport, toekomstplannen etc. Dit onderdeel kun je thuis goed voorbereiden. Oefen thuis hardop en 
neem de tijd op. Wie weet kan je het opnemen op je telefoon of op de computer. Let ook op de 
intonatie(hoe je het zegt). 
Impress your teacher; maak een goede indruk en kom met een paar leuke opmerkingen en/of 
moeilijke woorden(woordenboek?). Je mag geen blaadje of de vragen erbij houden. De leerkracht 
kan je ook nog vragen stellen over andere onderwerpen. Bij de kader- en theoretische leerweg zal 
hij/zij dit zeker doen. 



2. describe the word (1 minuut) 
 
De leraar geeft je 2 Nederlandse woorden die je in het Engels moet omschrijven. Je kunt iets zeggen 
over de grootte, het materiaal waarvan het gemaakt is, waarvoor je het gebruikt etc. Opdracht is het 
duidelijk te maken aan een “Engelsman”; dus je mag ook handen en gebaren erbij gebruiken. 
 
Voorbeeld: nietmachine 
You use it to put  paper together, made of iron, about this size(je wijst aan hoe groot) en om het 
helemaal duidelijk te maken(zo kan het ook nog een paperclip zijn) maak je een nietende beweging. 
 
 

3. how to say (3 minuten) 
 
Op de website bij Engels zie je een enorme verzameling van zinnen/stones die de afgelopen 4 jaar 
aan de orde zijn geweest. Ga ze niet uit je hoofd proberen te leren maar lees ze eens ( paar keer) 
door. Ook voor de andere onderdelen zul je hiervan gemak hebben. Geef de moeilijke voor jou aan 
en oefen die extra. 
De leraar vraagt je ongeveer 10 zinnen te “doen”. Je leest de zin en moet dan binnen 3  seconden 
antwoorden.  Het gaat niet om een letterlijke vertaling maar de boodschap moet voor een 
Engelsman begrijpelijk zijn. 
Op de site zie je twee documenten: How to say B en How to say KT. Daar zullen we jouw 10 zinnen 
uit kiezen.  
 

4. conversation (7 minuten) 
 

Je krijgt van je docent een blad uitgereikt waar jouw “rol” in het Nederlands staat. De docent legt in 
het Nederlands de situatie uit. Samen voeren jullie een gesprekje in het Engels. Als je goed luistert, 
merk je vanzelf wanneer je moet reageren. Probeer bij dit onderdeel extra op de intonatie te letten; 
hoe je het zegt. Zorg dat het niet  als “opgelezen Engels” klinkt maar als “gesproken Engels”.  Weet je 
een woord niet, omschrijf het dan.  
 
 
 
 
Hoor je gelijk je cijfer: nee, je zult begrijpen dat met zoveel verschillende onderdelen en leerlingen er 
wel wat gerekend moet worden. Daar is op dat moment geen tijd voor. We willen ook proberen zo 
nauwkeurig mogelijk te werken; het moet geen verschil maken of je de eerste of de laatste kandidaat 
bent, of je na een hele goede of na een hele slechte komt. Je zult dus echt even geduld moeten 
hebben. Je docent bespreekt met jouw klas wanneer en hoe je de cijfers krijgt meegedeeld. 
 
 
 
Wij wensen jullie veel succes! 
 
Vakgroep Engels 

 


