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Voor u ligt de catalogus van Werken aan Engels met daarin een korte beschrijving 
van het materiaal van Werken aan Engels en een overzicht van alle verkrijgbare 
producten.

Auteurs
Werken aan Engels is een initiatief van auteurs die werkzaam zijn op het VSO – 
Praktijkonderwijs en VMBO cluster 2. Jarenlange ervaring in het onderwijs zorgt 
ervoor dat de auteurs goed kunnen aansluiten bij de behoefte van leerlingen en 
docenten in het Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Opzet
Met Werken aan Engels kan opbrengst gericht en plannend gewerkt worden. 
De leerstof is in overzichtelijke modules samengesteld.
Werken aan Engels voldoet aan de doelen van het Europees Referentie Kader 
(ERK) Niveau A1. De 1P lijn is ontwikkeld voor leerlingen die onder het ERK A1 
niveau functioneren. 
De leerlijnen van Werken aan Engels zijn stapsgewijs opgebouwd, de lay-out 
is helder en rustig. De vaardigheden en opbrengsten van de leerlingen kunnen 
worden geregistreerd in het digitale Leerling Volg Systeem (LVS).

Werkwijze 
Er wordt gestart met het afnemen van de begintoets. 
De docent krijgt door middel van het invoeren van de resultaten van de begin-
toets in het LVS een helder beeld van wat de leerlingen al beheersen op ERK 
A1 niveau of daaronder (1P niveau) of waar aan gewerkt kan worden.
De leerling sluit een module af met een moduletoets. Indien de leerling de toets 
beheerst op 80% of meer dan ontvangt de leerling een modulecertificaat op 
ERK A1, of 1P niveau. 
Van iedere module is een docentenhandleiding, een moduleboek, toets versie A 
(en versie B), toets handleidingen versie A (en versie B)  beschikbaar.
Het materiaal van Werken aan Engels bestaat uit 2 niveaus, ieder voorzien van 
een eigen kleur.

Bestellen
Via de webwinkel www.werkenaanengels.nl is het materiaal te bestellen.

Contact
Mocht u naar aanleiding van de catalogus nog vragen hebben dan kunt u altijd 
contact met mij opnemen via rian.crea-ducatie@live.nl 

Inleiding
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Niveaus

Europees Referentie Kader niveau A1
De leerlijn A1 Engels is opgedeeld in 6 hoofdthema’s die leerlingen 

regelmatig tegen zullen komen als zij Engels spreken. De 6 hoofdthema’s zijn 
opgesplitst in verschillende boeken met elk een verschillend thema, welke valt 
onder het overkoepelende hoofdthema.
Ieder hoofdthema heeft ook een mix module, hierin worden alle begrippen uit 
de deelthema’s nogmaals herhaald en onderhouden.
De doelen van het Europees Referentie Kader zijn vertaald naar leerdoelen 
 binnen de verschillende hoofdthema’s van Werken aan Engels. 
Het materiaal van Werken aan Engels A1 bestaat per module uit:
• Lesmateriaal • Docentenhandleiding • Toetsen • Docentenhandleiding Toetsen 
• Audiomateriaal en een • Certificaat.

1P Praktisch niveau
1P van Werken aan Engels is materiaal waarin de doelen van het ERK A1 

niveau deels behandeld worden. De doelen die behandeld worden zijn vooral 
gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid in het Engels van de leerlingen.  
Werken aan Engels 1P is een modulair systeem dat bestaat uit dezelfde hoofd-
thema’s als ERK A1. Er worden echter minder begrippen aangeboden om de 
leerlingen niet te ‘overvragen’. Per leerling kan een eigen leerroute samengesteld 
worden. 
Het materiaal heeft een geleidelijke opbouw waarbinnen plaats is voor  herhaling. 
De opdrachten zijn praktisch van aard en worden aangeboden in een context-
rijke situatie. Hierdoor leren de leerlingen de kennis en vaardigheden  praktisch 
toepassen. 
Het materiaal van Werken aan Engels 1P bestaat per module uit:
• Lesmateriaal • Docentenhandleiding • Toetsen • Docentenhandleiding Toetsen 
• Audiomateriaal en een • Certificaat.
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Materialen

Leerlingmateriaal
Het leerlingmateriaal bestaat uit werkboeken met daarin een duidelijke structuur 
in de hoofdstukken, stapsgewijze opbouw van de leerdoelen en een rustige 
bladspiegel. De eventuele afbeeldingen zijn leeftijdsadequaat. Na elk hoofdstuk 
is er een evaluatiemoment.

Docenthandleidingen
In de docenthandleiding zijn de eventueel te hanteren strategieën, lesbeschrij-
vingen, leerdoelen en antwoorden opgenomen van de desbetreffende module.

Toetsen
Van alle A1 en 1P modules zijn twee moduletoetsen verkrijgbaar, namelijk versie 
A en versie B. De leerling maakt, na het doorwerken van een module, de modu-
letoets. Hiermee wordt getoetst of een leerling de stof die bij de module hoort 
beheerst. In de moduletoetsen wordt de beheersingsnorm 80% gehanteerd.

Docenthandleidingen Toetsen
In de docenthandleiding toets is de afnamevorm opgenomen, de beheer-
singstabel en de antwoorden van de opgaven van de desbetreffende module.

Certificaten
Indien de leerling de afgenomen moduletoets beheerst krijgt de leerling een 
certificaat als bewijs daarvan. Op dit certificaat staat vermeld welke vaardig
heden de leerling beheerst.

Begintoetsen
De begintoets kan afgenomen worden om het startniveau van de leerlingen te 
bepalen. De resultaten van de begintoets geven een gedetailleerd beeld van 
het niveau van de leerling op het gebied van Engels.

Audiomaterialen
Het audiomateriaal kan gebruikt worden ter ondersteuning van de lessen Engels 
uit de modules. Per module is audiomateriaal beschikbaar.
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Poster
Overzichtsposter van alle modules 1P in beeld (gelamineerd A3)

Verdiepend
Dit materiaal is ontwikkeld voor het verder uitbouwen van de vaardigheden 
Engels. Deze boeken zijn ook modulair opgezet en de titels van deze boeken 
komen overeen met de titels van de module boeken. Deze ‘buffelwerk’modules 
zijn niet bedoeld ter vervanging van het lesmateriaal.

Overige materialen
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LVS
Het digitale LVS van ‘Werken aan…’ is een webbased applicatie waarin u alle 
opbrengsten van uw leerlingen registreert. In het LVS bevinden zich alle gege-
vens van Werken aan Rekenen, Nederlands, Engels en Stage & Loopbaan. 

U kunt de gegevens van de begintoetsen eenvoudig invoeren. Vervolgens 
 bepaalt het LVS welke modules een leerling reeds beheerst en aan welke 
 modules een leerling nog kan werken.

Met het LVS kunt u eenvoudig individuele- en/of groepsoverzichten afdrukken of 
in PDF opslaan (bijvoorbeeld in uw overkoepelende leerlingvolgsysteem  zoals 
o.a. Magister, Som of Presentis). 

Daarnaast kan het LVS ook ingezet worden voor coachgesprekken, ouder-
gesprekken en als input voor een OPP. De leerkracht heeft altijd de laatste 
 up-to-date informatie van de leerling bij de hand. 

Leerling Volgsysteem (LVS)
Voor Rekenen, Nederlands, Engels en Stage & Loopbaan.
Jaarlicentie per school: € 995,00

Prijs per oktober 2018. Zie voor actuele tarieven onze webwinkel op www.werkenaannederlands.nl

Leerlingenvolgsysteem
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Europees Referentie Kader A1

* Module is in ontwikkeling.
10

MIJN OMGEVING
Mijn omgeving > Voorstellen
Leerlingen leren zichzelf voorstellen in het Engels. Zij leren hoe 
zij hun naam, leeftijd en land van herkomst in het Engels kunnen 
 vertellen. Daarnaast leren zij aan een ander vragen naar naam, 
leeftijd en land van herkomst.
Mijn omgeving > Familie
Leerlingen vertellen over hun directe familie, namelijk ouders en 
broers en/of zussen. Daarnaast leren zij vertellen wie de oudste en 
jongste is.
Mijn omgeving > Hobby’s
Leerlingen vertellen over hun hobby’s. De meest voorkomende 
 hobby’s zijn opgenomen in deze module.
Mijn omgeving > Mix
Alle geleerde begrippen uit het thema ‘Mijn omgeving’ worden in 
deze module herhaald en in verschillende contexten aangeboden.

TIJD EN GETALLEN
Tijd en getallen > Dagen en maanden
Leerlingen leren de namen van de dagen en maanden in het 
 Engels. Zij leren deze namen gebruiken in zinnen.
Tijd en getallen > Getallen
Leerlingen leren getallen 1 t/m 10 in het Engels. Daarnaast leren 
zij een aantal losse begrippen om de getallen in een context te 
kunnen plaatsen.
Tijd en getallen > Klokkijken 1
Leerlingen leren klokkijken in het Engels. In deze module wordt 
aandacht besteed aan de hele uren, halve uren en kwartieren.
Tijd en getallen > Klokkijken 2
Leerlingen leren klokkijken in het Engels. In deze module wordt 
naast de hele uren, halve uren en kwartieren ook aandacht besteed 
aan de minuten.
Tijd en getallen > Mix
Alle geleerde begrippen uit het thema ‘Tijd en getallen’ worden in 
deze module herhaald en in verschillende contexten aangeboden.

ETEN EN DRINKEN
Eten en drinken > Ontbijt, lunch, diner
Leerlingen vertellen over hun ontbijt, lunch en diner. Zo leren zij 
 vertellen wat ze eten op ieder moment en wat ze minder graag eten.
Eten en drinken > Restaurant
Leerlingen leren zich redden in de meest voorkomende situaties 
in een restaurant, zoals: reserveren, bestellen, om de rekening 
vragen.
Eten en drinken > Mix
Alle geleerde begrippen uit het thema ‘Eten en drinken’ worden in 
deze module herhaald en in verschillende contexten aangeboden.

MIJN OMGEVING

Voorstellen

Familie

Hobby’s

Mix*

ETEN EN DRINKEN

Ontbijt, lunch, diner

Restaurant

Mix*

TIJD EN GETALLEN

Dagen en maanden

Getallen

Klokkijken 1

Klokkijken 2*

Mix*
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Modules

* Module is in ontwikkeling.
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REIZEN
Reizen > Weg wijzen
Leerlingen leren hoe zij de weg kunnen vragen, maar ook hoe zij 
iemand anders de weg kunnen wijzen aan de hand van een platte-
grond.
Reizen > Vliegveld
Leerlingen leren zich redden in de meest voorkomende situaties 
op het vliegveld, zoals inchecken, met een steward(ess) praten, 
bagage afhalen.
Reizen > Trein en bus
Leerlingen leren zich redden in de meest voorkomende situatie in 
de trein en bus, zoals: een kaartje kopen, vragen waar je eruit moet, 
vragen waar je moet opstappen.
Reizen > Mix
Alle geleerde begrippen uit het thema ‘Reizen’ worden in deze 
 module herhaald en in verschillende contexten aangeboden.
 
LICHAAM
Lichaam > Lichaamsdelen
Leerlingen leren de verschillende delen van hun lichaam benoe-
men. Daarnaast leren zij vertellen waar zij hun lichaamsdelen voor 
gebruiken.
Lichaam > Dokter
Leerlingen leren zich redden in de meest voorkomende situaties bij 
de dokter, zoals: vertellen waar je last van hebt, begrijpen wat je 
kunt doen om je van je klachten af te komen.
Lichaam > Uiterlijk
Leerlingen leren vertellen over hun eigen uiterlijk en het uiterlijk van 
een ander. Er wordt aandacht besteed aan het beschrijven van 
haarkleur en kleur ogen, maar ook aan de grootte van bijvoorbeeld 
de mond of neus.
Lichaam > Mix
Alle geleerde begrippen uit het thema ‘Lichaam’ worden in deze 
module herhaald en in verschillende contexten aangeboden.
 
WINKELEN
Winkelen > Winkel
Leerlingen leren zich redden in de meest voorkomende situaties 
in een winkel, zoals: vragen waar een product staat, aanbiedingen 
lezen, met de caissière praten.
Winkelen > In de stad
Leerlingen leren begrippen die te maken hebben met de stad. 
Zo leren zij de namen voor verschillende winkels, de weg vragen. 
Winkelen > Mix
Alle geleerde begrippen uit het thema ‘Winkelen’ worden in deze 
module herhaald en in verschillende contexten aangeboden.

REIZEN

Weg wijzen

Vliegveld

Trein en bus*

Mix*

WINKELEN

Winkel

In de stad*

Mix*

LICHAAM

Lichaamsdelen

Dokter

Uiterlijk

Mix*
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Europees Referentie Kader A1

Leerling materiaal
Mijn omgeving: Voorstellen € 16,50
Mijn omgeving: Familie € 16,50
Mijn omgeving: Hobby’s € 16,50
Mijn omgeving: Mix *
Tijd en getallen: Dagen en maanden € 16,50
Tijd en getallen: Getallen € 16,50
Tijd en getallen: Klokkijken 1 € 16,50
Tijd en getallen: Klokkijken 2 *
Tijd en getallen: Mix *
Eten en drinken: Ontbijt, lunch, diner € 16,50
Eten en drinken: Restaurant € 16,50
Eten en drinken: Mix *
Reizen: Weg wijzen € 16,50
Reizen: Vliegveld € 16,50
Reizen: Trein en bus *
Reizen: Mix *
Lichaam: Lichaamsdelen € 16,50
Lichaam: Dokter € 16,50
Lichaam: Uiterlijk € 16,50
Lichaam: Mix *
Winkelen: Winkel € 16,50
Winkelen: In de stad *
Winkelen: Mix *

Docenthandleidingen
Docenthandleiding per module € 30,00

* Module is in ontwikkeling

Prijzen per oktober 2018. Zie voor actuele tarieven onze webwinkel op www.werkenaanengels.nl
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Materialen & prijzen

Toetsen
Toetsen versie A € 2,50
Toetsen versie B € 2,50
Docenthandleiding Toetsen versie A € 15,00
Docenthandleiding Toetsen versie B € 15,00

Certificaten
Certificaat per module € 1,50

Begintoetsen
Begintoets € 2,50
Docenthandleiding Begintoets € 10,00

Audiomateriaal
Audiomateriaal per module € 25,00

Overige materialen
Verdiepend Woordenschat 1 € 16,50
Verdiepend Woordenschat 2 € 16,50
Verdiepend Spelling 1 € 16,50
Poster A1 Modules € 5,50

Prijzen per oktober 2018. Zie voor actuele tarieven onze webwinkel op www.werkenaanengels.nl
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1P Praktisch niveau

Leerling materiaal
Mijn omgeving: Voorstellen € 16,50
Mijn omgeving: Familie € 16,50
Mijn omgeving: Hobby’s € 16,50
Mijn omgeving: Mix *
Tijd en getallen: Dagen en maanden € 16,50
Tijd en getallen: Getallen € 16,50
Tijd en getallen: Klokkijken 1 € 16,50
Tijd en getallen: Klokkijken 2 *
Tijd en getallen: Mix *
Eten en drinken: Ontbijt, lunch, diner € 16,50
Eten en drinken: Restaurant € 16,50
Eten en drinken: Mix *
Reizen: Weg wijzen € 16,50
Reizen: Vliegveld € 16,50
Reizen: Trein en bus *
Reizen: Mix *
Lichaam: Lichaamsdelen € 16,50
Lichaam: Dokter € 16,50
Lichaam: Uiterlijk € 16,50
Lichaam: Mix *
Winkelen: Winkel € 16,50
Winkelen: In de stad *
Winkelen: Mix *

Docenthandleidingen
Docenthandleiding per module € 30,00

* Module is in ontwikkeling

Prijzen per oktober 2018. Zie voor actuele tarieven onze webwinkel op www.werkenaanengels.nl
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Materialen & prijzen

Toetsen
Toetsen versie A € 2,50
Toetsen versie B € 2,50
Docenthandleiding Toetsen versie A € 15,00
Docenthandleiding Toetsen versie B € 15,00

Certificaten
Certificaat per module € 1,50

Begintoetsen
Begintoets € 2,50
Docenthandleiding Begintoets € 10,00

Audiomateriaal
Audiomateriaal per module € 25,00

Overige materialen
Poster 1P Modules € 5,50

Prijzen per oktober 2018. Zie voor actuele tarieven onze webwinkel op www.werkenaanengels.nl
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Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opname of op enige andere, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nan Timmermans Onderwijskundig Ontwerp en Advisering.
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