
Wat krijg je op je grammartoets  4 mavo 
Ook een handige site om te oefenen: https://leestrainer.nl/Engels/vo/grammatica.htm 

A Present continuous – present simple 

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

present continuous. Schrijf op je antwoordblad bij elk nummer het goede antwoord op. 

Oefen met: 4411, 4413, 4415  test: 4455 

 

B Past continuous – past simple 

Voeg de zinnen samen tot één correcte zin in de verleden tijd. Gebruik in elke zin de past 

simple en de past continuous. Schrijf hele zinnen op je antwoordblad. 

 

B.v.:  It snows. I walk out the door.  – When I walked out the door, it was snowing. 

Oefen met: 4427, 4429, 4419 

Kijk ook op: https://leestrainer.nl/Engels/tijden/past/onvoltooid/uitleg.htm 

 

C Woordvolgorde  

Schrijf op je antwoordblad bij elk nummer de juiste zin op. Zet de woorden in de juiste 

volgorde. 

Oefen met: 3323, 3315, 3317, 3333 

 

 

D Voorzetsels 

Vul op je antwoordblad bij elk nummer het juiste voorzetsel van plaats of tijd in. 

Oefen met: 3033, 3035, 3037, 3039, 3041, 3043 

 

E if or when 

Schrijf op je antwoordblad bij elk nummer het goede antwoord op. 

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

 

F Future (4 verschillende vormen) 

Vul op je antwoordblad bij elk nummer de juiste vorm van de future in. Gebruik de 

werkwoorden tussen haakjes. 

Oefen met: 4331, 4447, 4445, 4443, 4423, 4425 

 

 

G What or which 

 Vul bij iedere zin het juist vragende voornaamwoord in. What or which 

 Oefen met: 1385 

 

 

H Some of any 

 Vul in: some, any of een samenstelling, zoals bijvoorbeeld somebody. Zet het juiste 

 woord op je antwoordblad. 

 Oefen met: 4423, 2421, 2427, 2425 

  

I Vragen maken 

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

 Oefen met: 1325, 1381, 1395, 1355, 1403 

  
J present perfect of past simple 

Vul de juiste werkwoordsvorm in. Kies uit de present perfect en de past simple. 

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

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

 

Verschil ertussen: oefen met 4461 

 

Of deze: 



https://engelsklaslokaal.nl/oefenen-met-grammatica/oefenen-met-2-tijden/simple-past-present-
perfect/ 
 
Onregelmatige werkwoorden: 3699, 3701, 3703, 3705, 3665, 3667, 3669, 3671, 

3673   

 
K little/few, much/many, a lot of 

 Oefen met: 2435, 2433, 2413, 2415, 2411, 2419,  

 

L ’s of ‘ of “of”  

Schrijf op je antwoordblad voor iedere zin de juiste vorm voor bezit van de woorden 

tussen haakjes.  

 Kijk op: 

 https://engelsklaslokaal.nl/oefenen-met-grammatica/overig/possessives-s-of/  

 

M The 

Schrijf op je antwoordblad voor iedere zin the of / - /. 

Oefen met: 1227, 1225, 1219, 1231 

 

N Plaats bijwoorden van onbepaalde tijd 

Zet de bijwoorden van onbepaalde tijd (always, usually, never) op de juiste plaats in de 

zinnen. Schrijf hele zinnen op je antwoordblad. 

Oefen met: 1057, 1059, 1021, 1047 

 

O Tijden mix 

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

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

noteer de antwoorden op je antwoordblad. 

Oefen met: 4463, 4431, 4433 

 

P Question tags 

 Schrijf de juiste question tag op je antwoordblad. 

Oefen met: 1357 

 

Q degrees of comparison 

Schrijf de juiste vormen van het bijvoeglijk naamwoord tussen haakjes op je 

antwoordblad. Kies voor de vergrotende of overtreffende trap. Let op: gebruik ook than of 

the als dat nodig is.  

Oefen met: 1035,1033, 1051, 1077, 1019 

 

R Complete the police report 

Onderstaand politieverslag is incompleet. Schrijf de juiste vorm van het werkwoord tussen 

haakjes op je antwoordblad. Gebruik de past simple of present perfect.  

Oefen met: 4461 (zie ook J) 

 

 

S bijvoeglijk naamwoord of bijwoord (adjective or adverb) 

Maak onderstaande tekst compleet. Schrijf de juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord 

tussen haakjes op je antwoordblad of maak er een bijwoord van.  

Oefen met: 1011, 1035, 1053, 1055 

 

T Lijdende vorm(passive): Write these active sentences into passive 

 

Oefen met: 2725, 2719, 2717, 2721 

 

Google voor meer oefeningen en uitleg op de Engelse term en het woord 

uitleg/explanation 

 

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

