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PTA  GRAMMARTOETS   ENGELS    4 basis 
  

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

 

A Fill in was of were  

Schrijf zinnen in de verleden tijd. 

Schrijf de juiste vorm op je antwoordblad. 

Kies tussen was of were. 

Oefen met: 1775,1777 

 

B Fill in: have, has or had 

Vul de juiste vorm in op je antwoordblad. 

Kies uit have, has of had. 

Oefen met: 1797,1771 

 

C Choose the correct word: voorzetsels (prepositions) 

Kies bij iedere zin het juiste woord. 

Schrijf je antwoorden op het antwoordblad. 

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

 

D Write down the correct answer 

Lees de vragen en geef korte Engelse antwoorden. Als er (+) achter de vraag staat, 

begin je je antwoord met Yes. Als er (-) staat begin je je antwoord met No. 

Schrijf je antwoorden op het antwoordblad. 

b.v.  Is he 18 years old? (-)  No, he isn’t. 

Oefen met:1335, 1337, 1339, 1343, 1383, 1393 

 

E Maak de zinnen vragend 

Maak van onderstaande zinnen vragen. Let op: de tijden staan door elkaar. 

Schrijf de vragen helemaal op je antwoordblad. 

Oefen met: 1403, 1325, 1381, 1395 

 

F Fill in the words: present perfect 

Kies has of have en vul een passend werkwoord in. 

Schrijf je antwoord ( 2 woorden per opdracht!) op je antwoordblad. 

 

Kies uit de volgende werkwoorden: made - broken - worked - eaten - won -  missed - 

played - bought   

Oefen met:1797, 1771, 4151, 4153 

  

G Choose the correct word  

Vul much of many in. 

Oefen met: 2411, 2413, 2415, 2417, 2419 

 

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

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

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

 

I Plaats van de bijwoorden (usually, always, ever etc) 

Schrijf de zin over en zet het woord tussen haakjes op de juiste plaats in de zin(niet 

vooraan). Schrijf je antwoord op je antwoordblad. 

Oefen met: 1057, 1059, 1021, 1047 



 

@ Noordhoff Uitgevers 2011 

 

2 

 

 

J    Choose the correct answer ( de SHIT regel) 

Kies de juiste vorm. Schrijf het woord op je antwoordblad. 

Oefen met:4011, 4413, 4415, 4017 

 

K    Choose the correct answer: am / are of is going to   of will/won’t 

Kies de juiste vorm. Schrijf het woord op je antwoordblad. 

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

 

L    Choose the correct answer: adverb or adjective: wel of geen -ly 

Kies de juiste vorm. Schrijf het woord op je antwoordblad. 

Oefen met: 1053,1055, 1035 
 

M Verleden tijd 

Schrijf de juiste vorm van het werkwoord tussen haakjes op. Het zijn allemaal zinnen in 

de verleden tijd. Schrijf het woord op je antwoordblad(niet de hele zin). 

 

b.v.:  I ………in London last summer. (stay) – I stayed in London last summer.  

Oefen met:4123, 4125, 4129, 4127, 4113, 4457 

 

 

 


