
Describe the Pictures en Uitspraak training 
 
Cornel de Graaf geeft Engels op Guido. “Het viel mij op dat er bepaalde Engelse 
klanken niet goed werden uitgesproken. Ook konden sommige leerlingen wat 
oefening gebruiken in het achter elkaar door praten.” Om dit te oefenen heeft 
Cornel tegelijkertijd twee werkvormen ingezet. Hij gebruikt deze werkvormen 
voor zijn havo 3 en vwo 3 klassen. “Leerlingen vonden dit een leuke manier van 
werken en gaven aan dat het nuttig was om de klanken te oefenen. Ook vonden 
ze het prettig om zelfstandig in groepjes aan het werk te gaan.” 
 
Describe the pictures  
Doelen voor de leerlingen: 

• Je verbetert je improvisatievaardigheden door onvoorbereid een minuut te 
praten over een afbeelding 

• Je kan een uitgebreide beschrijving geven van een afbeelding 
• Je kan in een groepje meerdere verschillen en overeenkomsten tussen vier 

afbeeldingen benoemen. 
Opstelling: verdeel de klas in groepjes. 
Deel 1 Leerlingen beschrijven een minuut lang één voor één een afbeelding met 

een bepaald thema (voorbeeld: landschappen). Voor elke correcte zin 
krijgt de leerling een vinkje van zijn/haar groepsgenoten. Leerlingen 
kunnen gebruikmaken van een woordenlijst van maximaal acht 
woorden. 

Deel 2 Alle groepsleden overleggen met elkaar over de verschillen en 
overeenkomsten tussen de afbeeldingen met hetzelfde thema. 
Vervolgens reflecteren ze op de oefening met behulp van drie grote 
vellen met reflectievragen, gekoppeld aan de leerdoelen hierboven. 
• Heb je je improvisatievaardigheden verbeterd? 

o Zo ja, wat heb je precies verbeterd? 
o Zo nee, hoe zou je hieraan kunnen werken? 

• Is het gelukt om een uitgebreide beschrijving te geven van een 
afbeelding? 

o Zo ja, leg in maximaal drie zinnen uit hoe het komt dat dit 
gelukt is. 

o Zo nee, waar zou je aan kunnen werken om te zorgen dat je 
wel een uitgebreide beschrijving kunt geven? 

• Is het gelukt om als groep meerdere verschillen en overeenkomsten 
tussen de afbeeldingen te benoemen? 

o Zo ja, heeft iedereen hieraan bijgedragen? 
o Zo nee, waar lag het aan dat dit niet lukte? 



 
Uitspraak training (fonetiek) 
Doelen voor de leerlingen: 

• Je leert hoe je bepaalde klanken uit moet spreken door de klank in meerdere 
woorden te gebruiken 

• Je leert het verschil herkennen tussen de Nederlandse uitspraak van klanken, 
en de Engelse uitspraak 

Opstelling: zet ongeveer twaalf stoelen in twee rijen vooraan in de klas in een halve 
cirkel. Selecteer van tevoren de klanken waar de focus op ligt en behandel deze 
expliciet in de les.  
Deel 1 De leerlingen krijgen voorbeelden te zien waarin deze klanken 

terugkomen en herhalen het woord waarin de klank te vinden is. Wordt 
de klank in het woord goed uitgesproken, dan komt de klank terug in 
een korte zin. 

Deel 2 Leerlingen lezen een stuk tekst (voorbeeld: Peter Pan), om daarin 
woorden te vinden waarbij ze twijfelen over de uitspraak. 

Deel 3 De leerlingen reflecteren op de oefening. Over welke klanken zijn ze 
tevreden, welke waren moeilijk? Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat hun 
uitspraak van deze klank verbetert? 


