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1 Uitgangspunten
De nieuwe editie van New Interface rust op de volgende pijlers:
1 Relevant Engels;
2 Differentiëren op maat;
3 Zelf arrangement samenstellen.

Relevant Engels
Met de methode willen we leerlingen met zo veel mogelijk écht Engels in aanraking laten komen en ze de relevantie te laten zien van leren communiceren in het Engels.
De teksten en bronnen waarmee wordt gewerkt appelleren aan wat jongeren beweegt en prikkelt en zetten aan tot communiceren. Een tekst over hackers is voor de leerling interessanter dan een stuk over een Guy
Fawkes Day. Een tekst over de Milan Fashion Week aantrekkelijker dan een tekst over een typisch Engels ontbijt.
We willen leerlingen daarom ook zo veel mogelijk in aanraking laten komen met authentiek Engels en een
relevante woordenschat laten opbouwen.
Daarnaast willen we leerlingen inzicht geven in hoe ze de stof direct in de praktijk kunnen toepassen: de leerdoelen per les, volgens de officiële can-do statements, worden vertaald naar ‘informele’ leerdoelen die bij hun
belevingswereld passen.

Differentiëren op maat
We willen de leerlingen zo veel mogelijk bedienen op zijn individuele leer- en oefenbehoefte. Voor de
differentiatie in de klas bieden we een basislijn, een remediërende Catch Up en een uitdagende Get
Ahead. Daarnaast zijn er online oefentrajecten die individueel en met name buiten de les om doorlopen
worden. Naar aanleiding van het doorlopen van de basislijn en/of het maken van een Self-test, krijgen
de leerlingen een oefenaanbod dat nodig is voor het behalen van de leerdoelen van de les en het voorbereiden van een toets.
Het leerlingvolgsysteem van het digitale leerplatform biedt inzicht in het leerproces van de leerlingen
en geeft u de mogelijkheid om per individuele leerling te differentiëren.

Zelf arrangement samenstellen
Met deze nieuwe editie bieden we u de vrijheid om het materiaal op basis van uw eigen wensen of mogelijkheden van de klas of leerlingen in te zetten. U kunt gewoon met de boeken aan de slag, een mix van online en
papier gebruiken, of volledig digitaal werken. Via het digitale leerplatform heeft u continu inzicht in de voortgang van de leerlingen.
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2 Beschrijving van de methodeonderdelen
New Interface 3rd edition bestaat uit een Coursebook (inclusief Checkbook), een Workbook A (Unit 1 t/m 4)
en Workbook B (Unit 5 t/m 7 of 8) en een digitaal leerplatform, waaronder audio en video, de gedigitaliseerde
boeken, en voor de docent studiewijzers, antwoorden, tapescripts en toetsen. Het online materiaal is deels
openbaar en deels beschikbaar via leerling- en docentenlicenties.

2.1 Opbouw van de units
Elke unit bestaat uit zeven lessen die steeds op dezelfde wijze zijn opgebouwd. Centraal in het boek staan
negen jongeren die samen een e-zine maken. In dat e-zine komen verschillende onderwerpen aan bod. Dit zijn
de onderwerpen van de units.

Basic lessons
In de eerste vier lessen van een unit staat steeds één (hoofd)vaardigheid centraal: Reading, Writing, Listening of
Speaking. Hierdoor heeft elke les een duidelijk leerdoel.

Basic lesson 1: Reading
Dit is een leesvaardigheidles. De leerling maakt vragen bij de leestekst in het Coursebook. Het Coursebook
biedt in deze lessen een grote verscheidenheid aan teksten, zoals artikelen uit kranten en tijdschriften, advertenties, roosters, recepten en gebruiksaanwijzingen, lijstjes, brieven en posterteksten. Al deze teksten hebben
een authentieke opmaak. Deze is niet alleen aantrekkelijk voor de leerlingen, maar ook functioneel. De vormgeving geeft, net als in de werkelijkheid, informatie over de tekstsoort en -functie.
Basic lesson 2: Writing
In deze les oefenen we met schrijfvaardigheid. De leerling maakt schrijfopdrachten bij de teksten in het Coursebook. Deze teksten dienen als voorbeeld voor de output die van de leerlingen gevraagd wordt.
Basic lesson 3: Listening
De derde les is een audioles. In het Coursebook staat de introductie van de les en een verwijzing naar het
audiofragment. De audio is online beschikbaar, evenals het bijbehorende tapescript. De leerling luistert naar de
tekst en maakt de bijbehorende opdrachten uit het Workbook.
Basic lesson 4: Speaking
Deze laatste les oefent de spreekvaardigheid. Het Coursebook biedt een dialoog waarin de te leren phrases
worden aangeboden. De audio hiervan is mee te luisteren tijdens het lezen. De leerling maakt vervolgens de
opdrachten in het Workbook. Uiteraard kan de dialoog meerdere malen worden beluisterd om de leerlingen
vertrouwd te laten raken met uitspraak en intonatie. Daarbij kan met open of gesloten boek worden gewerkt.
Get ahead oefening aan het eind van elke Basic lesson
De Ged ahead opdracht aan het eind van elke basic lesson biedt tempodifferentiatie voor de snellere leerling.

Self-test, Catch up en Get Ahead
De vier Basic lessen worden afgesloten met een Self-test (diagnostische toets) in het Workbook waarmee de
leerling zelf kan controleren of hij de leerstof voldoende beheerst. Deze test bestaat uit 6 tot 8 opdrachten.
Ging de Self-test goed? Dan kan de leerling de Get ahead-opdrachten maken. Dit zijn uitdagender opdrachten
bij de behandelde stof.
Heeft de leerling de Self-test minder goed gemaakt? Dan kan hij de Catch up-opdrachten maken om nog wat
meer te oefenen. Bij Catch up komen alle grammaticaonderwerpen uit de unit nog eens aan bod, in opdrachten die anders zijn opgezet dan bij de behandeling ervan in de eerste vier lessen. De opdrachten gaan uit van
de meest voorkomende (denk)fouten met betrekking tot dat onderwerp. Ook worden er leertips gegeven. De
Self-test kan ook online gemaakt worden.
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Aan het eind van de vier Basics lessen is er in het docentenmateriaal een Language test beschikbaar. Deze toets
is vergelijkbaar met de Self-test (vooral gericht op kennis) en duurt maximaal 25 minuten.

Building on basics lessons
Na de vier basislessen is het mogelijk dieper op de stof in te gaan door de opdrachten te maken uit de lessen
Building on basics 1 en 2. In deze lessen worden de receptieve en productieve vaardigheden verder toegepast.
Alles wat de leerling heeft geleerd in de Basics kan hij dus in deze lessen toepassen. De Building on basics bevatten geen nieuwe leerstof. Bij de Building on basics kan de docent kiezen uit twee vaardigheden per les:
• Building on basics 1: Reading or listening
U kunt hier kiezen voor een leestekst of een luister/kijkfragment. Voor beide onderdelen staan opdrachten in
het Workbook.
• Building on basics 2: Writing or speaking
Deze les gaat uit van één leestekst in het Coursebook. Bij de verwerking in het Workbook beslist u of de leerling de opdrachten bij Writing of de opdrachten bij Speaking maakt.
U kunt hiermee variëren. De nadruk kan bijvoorbeeld enkele hoofdstukken op Reading worden gelegd, of voor
de ene deel van de klas op Speaking en de andere op Listening. U kunt als docent zelf bepalen waar u wat meer
aandacht aan wilt besteden.

Verkorte leerroute
De Building on Basics kunnen deels vervallen als u maar twee uur per week Engels geeft (zie ook het SLU-overzicht verderop in deze handleiding).

Project lesson: Working on the e-zine
Elke unit sluit af met een Project lesson. De leerling kan kiezen uit drie verschillende opdrachten: twee korte
van 25 minuten en een lange van 50 minuten. De opdrachten sluiten aan bij het onderwerp van de unit en de
geleerde vaardigheden en kennis. In het Coursebook staat een korte omschrijving van elk project. De verwerking en uitleg staan in het Workbook. De uitkomst van elke project is een bijdrage aan het (fictieve) e-zine.

Skills tests
Aan het eind van elke unit zijn er in het docentenmateriaal Skills tests beschikbaar. Voor elke unit is er een Reading en een Writing test. Daarnaast zijn er om de unit een Speaking test en Listening test beschikbaar.

2.2 Coursebook
Het Coursebook bestaat uit twee delen: de lessen van de zeven units en het Checkbook achterin met de overzichten van de leerstof.

De lessen
In het Coursebook maken de leerlingen kennis met negen jongeren: Eva, Chloe, Josh, Amita, Lee, Tim, Damian,
Caitlin en Kazeem. Deze jongeren werken aan een online magazine, het e-zine. In iedere les geven zij een korte
introductie waarin ze vertellen over hun dagelijkse leven en het thema introduceren. In les 7, de projectles,
helpen de leerlingen bij het maken van het (fictieve) e-zine door het schrijven van artikelen over verschillende
onderwerpen.

Het Checkbook
Achter in het Coursebook staat het Checkbook met de leerstof die de leerlingen in eerste instantie moeten
leren en in tweede instantie kunnen naslaan. Het Checkbook begint met een Grammar index: een overzicht
welk grammaticaonderdeel in welke unit wordt behandeld. U vindt dit overzicht ook in hoofdstuk 4 van deze
handleiding. Daarnaast is er per unit een overzicht opgenomen van alle behandelde grammatica, phrases en
vocabulary. Aan het eind van het Checkbook is een complete alfabetische woordenlijst E-N en N-E met alle te
leren vocabulary opgenomen.
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2.3 Workbook
Bij de units wordt steeds gewerkt vanuit het Workbook. De oefenstof in het Workbook is helder en
overzichtelijk ingedeeld, zodat leerling en docent snel en doeltreffend hun weg kunnen vinden. Binnen
een vast stramien wordt een grote verscheidenheid aan oefenvormen en vaardigheden doorlopen. De
instructies bij de opdrachten zijn kort en duidelijk geformuleerd. Met uitzondering van vmbo-B(K) zijn
de instructies overwegend Engelstalig. Het Workbook is verdeeld in een Workbook A met unit 1 t/m 4 en
Workbook B met unit 5 t/m 7. Elk Workbook A start met een lijst met veelvoorkomende zinnen die tijdens
de lessen gebruikt kunnen worden om in de les zo veel mogelijk Engels te spreken: de Classroom phrases. Op de openingspagina van een unit staan ‘informele’ leerdoelen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

2.3.1 Opbouw Basic les
Aan het begin van elke Basic les staat een opsomming met officiële leerdoelen. Deze leerdoelen zijn geformuleerd volgens de can-do-statements uit het Europees Referentiekader (ERK). Een overzicht van de ERK can-dostatements voor dit leerjaar staat verderop in deze handleiding.

Get started
De eerste opdracht is altijd een Get started-opdracht. Het is een opwarmopdracht die eventueel klassikaal
gedaan kan worden. De opdracht is verbonden aan de introductie in het Coursebook. Het intro uit het Coursebook kan als audio beluisterd worden, maar dit is niet verplicht.
Find out (of Listen up)
Na de Get started volgt altijd een aantal vragen onder het kopje Find out (in les 3 heet dit Listen up). De leerling
leest of beluistert de teksten uit het Coursebook (globaal en meer in detail) en beantwoordt de bijbehorende
vragen. Na de Find out of Listen up volgt een aantal opdrachten in de categorie vocabulary, grammar en phrases. Deze komen echter niet allemaal in alle lessen voor.
Vocabulary
In deze opdrachten oefent de leerling met de leerwoorden uit de les. Alle woorden die aangeboden worden,
zijn gericht op een zinvolle woordenschatopbouw, met woorden die ze in het dagelijks leven direct kunnen
gebruiken. De meeste woorden worden contextueel aangeboden en geoefend.
Grammar
In deze opdrachten oefen de leerling met de grammatica uit de les. Bij deze opdrachten worden de
benodigde grammaticale instructies beknopt aangeboden in de vorm van een ‘label’: een kadertje bij de
opdracht. In dit label wordt doorverwezen naar het bijbehorende onderdeel in het Checkbook, waar een
uitgebreidere uitleg van de grammaticaregel wordt gegeven. In de lesson 3, Listening, zijn nooit grammaticaopdrachten opgenomen.
Language functions
In de oefeningen wordt veel aandacht geschonken aan taalfuncties. De meeste gespreksopdrachten zijn gebouwd op functioneel taalgebruik. Ook in andere oefenvormen komen taalfuncties aan de orde. In de Self-test
worden de belangrijkste functies bevraagd in de oefening Phrases. De belangrijkste taalfuncties per unit zijn
terug te vinden in de phrases in het checkbook.
Express yourself
In deze opdrachten oefenen de leerlingen met de zinnen en woorden uit de les (geleid en meer vrij gelaten). Ze
passen in deze productieve opdracht de geleerde stof uit de les toe. Het gaat steeds om realistische, veelvoorkomende taalsituaties. Er is geen Express yourself in de Reading (les 1) en Listening (les 3) lessen, aangezien
deze opdrachten de productieve vaardigheden oefenen.
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Get ahead
Elke les eindigt met een Get ahead-opdracht. Deze opdracht biedt de snelle leerling extra materiaal aansluitend
op de vaardigheid van de les. Het gaat hier om tempodifferentiatie. Het is dus extra materiaal aan het eind van
elke Basics les.
Elke basisles in het Workbook is als hierboven opgebouwd. Daarnaast heeft het Workbook nog extra onderdelen.

2.3.2 Extra onderdelen in het Workbook
Clip time
Tussen les 2 en 3 staat een verwijzing naar online videomateriaal. Bij elke unit bieden we een filmpje aan van
ongeveer drie minuten. Hierin wordt de leerstof uit de unit aangeboden in de context van het thema. Het filmpje en de bijbehorende opdrachten zijn te vinden op www.newinterface-online.nl.
Self-test
De stof van de vier Basics wordt afgerond met de Self-test in het Workbook. De test bestaat uit:
• twee woordenschatopdrachten;
• vier à vijf grammaticaopdrachten (hierbij wordt de volgorde van de grammaticaonderwerpen gevolgd uit de
vier Basics lessen);
• één à twee phrases-opdracht met zinnen uit de unit en een ‘Hoe zeg je’ opdracht.
Afhankelijk van het resultaat bij de Self-test gaat een leerling verder met de herhalingsopdrachten (Catch up)
of de verrijkingsopdrachten (Get ahead). Dit kan de leerling zelf determineren door het invullen van een tabel/
checkbox zoals hieronder.
CHECK HOW YOU DID
Catch up

Get ahead

Vocabulary A + B > 2 fout -> Oefen verder op www.newinterface-online.nl 0-2 fout -> Ga naar Get ahead
Grammar

Phrases

C

> 1 fout -> Maak opdracht 4 en 5 in Catch up

0-1 fout -> Ga naar Get ahead

D

> 2 fout -> Maak opdracht 3 in Catch up

0-2 fout -> Ga naar Get ahead

E

> 2 fout -> Maak opdracht 6 in Catch up

0-2 fout -> Ga naar Get ahead

F

> 2 fout -> Oefen verder op www.newinterface-online.nl 0-2 fout -> Ga naar Get ahead

De cesuur ligt bij kennisvragen op ca. 75%. Dat wil zeggen dat je bij 75% van de vragen goed een 5,5 scoort. Dit
betekent dat de cesuur voor verwijzing naar herhaling na de Self-test ongeveer hetzelfde ligt.

Catch up
In de Catch up in het Workbook komen alleen grammaticaonderwerpen aan bod. De herhalingsopdrachten
voor vocabulary en phrases worden online aangeboden (voor iedereen), samen met extra grammatica-oefenvragen (beschikbaar met licentie).
Get ahead
Wanneer het resultaat bij de Self-test aangeeft dat de leerling de leerstof uit de Basics lessen voldoende goed
beheerst, maakt hij de Get ahead-opdrachten. Die bestaan uit: uitdagender opdrachten, opdrachten die voortborduren op de in de taallessen opgedane woordenschat, en opener schrijf- en spreekopdrachten waarin meer
creativiteit van de leerling wordt gevraagd.
Voor vwo zijn in de Get ahead twee van de drie opdrachten steeds vergelijkbaar met Cambridge exam exercises. Hierdoor raken leerlingen vertrouwd met het soort opdrachten die voorbereiden op het Cambridge First
Certificate.
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Building on basics
Deze lessen starten, net als een Basics les, met een Get started-opdracht gevolgd door een Find out/Listen
up. Kenmerkend voor de Building on basics is dat er teksten worden gebruikt die een leerling ook echt in de
praktijk zou kunnen tegenkomen. Bij Building on basics 1 maakt de docent de keuze of de leerlingen de tekst
behandelen door te lezen (Reading) of door te luisteren (Listening). Bij Building on basics 2 is er keuze uit Writing of Speaking en is er veel aandacht voor Express yourself-opdrachten.
Project
Elke unit sluit af met het Project. De leerling kan kiezen uit drie verschillende opdrachten, waarmee hij een bijdrage levert aan het e-zine. Dit kan bijvoorbeeld een artikel of interview zijn. Een kort overzicht van de projecten staat in het Coursebook. De omschrijving van de opdrachten staat in het Workbook. In de projecten werken
leerlingen altijd samen met een of meerdere medeleerlingen.

2.3.3 Extra materiaal
Audio
De lessen 3 en 4 uit het Coursebook zijn als audiomateriaal beschikbaar. Daarnaast is er ook audio bij de
character introductions en benodigde aanvullende audio bij opdrachten in het Workbook. Als er audio beschikbaar is, wordt dit aangegeven met het luistericoon.
De audio is online te vinden in de startlicentie voor leerlingen en docenten. Bij het docentenmateriaal zijn ook
tapescripts van de audio beschikbaar.
Video
Bij elke Building on basics hoort een videofilmpje dat een goed beeld geeft van de moderne ‘English speaking
world’. De video’s zijn gericht op betekenisvolle context als aanvulling op ons lesmateriaal en sluiten aan bij
de thema’s van de hoofdstukken. De video’s worden online aangeboden. De online vragen bij de video zijn te
vinden onder de startlicentie voor leerlingen op verschillende niveaus.
Digitaal leerplatform
Op het digitaal leerplatform krijgt u inzicht in de oefenresultaten van de leerlingen en toegang tot extra en
actueel lesmateriaal.
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3 Beschrijving van de leerstof
In dit onderdeel wordt de leerstof van New Interface beschreven vanuit verschillende invalshoeken. Achtereenvolgens worden gepresenteerd:
• de Eibo-lijst: de woordenschat die al bekend wordt verondersteld bij de leerlingen vanuit het basisonderwijs;
• toelichting van de verwerking van kerndoelen en ERK-doelstellingen in het leerjaar;
• grammatica-onderwerpen die in het leerjaar worden behandeld.
Verder bevat dit onderdeel een tijdplanning: een suggestie voor de verdeling van de leerstof over het leerjaar 1
op basis van respectievelijk drie en twee lesuren Engels per week.

3.1 Eibo-lijst
New Interface veronderstelt in het eerste leerjaar de woorden uit de Eibo-lijst die in Bijlage 1 staat, als bekend bij
de leerlingen. De afkorting Eibo staat voor ‘Engels in het basisonderwijs’. De lijst is opgesteld na onderzoek van
verscheidene gangbare methoden Engels in het basisonderwijs.
De lijst bevat ook de specifieke vormen die horen bij de volgende categorieën:
• de dagen van de week
• maanden
• bezittelijke voornaamwoorden
• persoonlijke voornaamwoorden
• aanwijzende voornaamwoorden
• de vormen van de present simple van ‘to be’
• de vormen van ‘have got’ in de present simple.
Ook de telwoorden een tot en met honderd horen hierbij, maar de afzonderlijke telwoorden zijn
niet opgenomen in de lijst.

3.2 Kerndoelen en het ERK
Beschrijving van de kerndoelen
Engels neemt als wereldtaal voor ons land een centrale plaats in en is daarom voor alle leerlingen in het hele
voortgezet onderwijs een verplicht vak. Door beheersing van het Engels vergroten leerlingen wereldwijd hun
communicatieve, sociale en maatschappelijke mogelijkheden. Het onderwijs in het Engels bouwt voort op de
eerste kennismaking in het basisonderwijs. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs is de kern van het
vak in een aantal veelvoorkomende communicatieve situaties leren zelfredzaam te worden. Daarin zijn de mogelijkheden van de computer als hulp- en communicatiemiddel, en met name die van het internet, onmisbaar.
De verschillende aspecten van taalvaardigheid (luisteren, gesprekken voeren, spreken, lezen en schrijven)
komen zoveel mogelijk in samenhang aan bod. Het luisteren naar en begrijpen van Engels staat centraal, en in
samenhang daarmee het opbouwen van een basiswoordenschat. Het principe ‘doeltaal = voertaal’ is daartoe
een krachtig middel en wordt dan ook zoveel mogelijk toegepast. De schrijfdoelen zijn beperkt tot het functionele minimum van een kort en informeel contact in het Engels via e-mail, chatten op internet en een brief.
Door deze vijf aspecten van taalvaardigheid in de kerndoelen op te nemen, wordt ook een relatie gelegd met
het Common European Framework of Reference (CEFR) en het taalportfolio dat op basis daarvan is ontwikkeld.
De toepassingsgebieden sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de leerling en breiden deze uit.
Daarin past ook dat leerlingen Engelstalig tekstmateriaal bestuderen dat aansluit bij de inhoud van andere
leergebieden en daarin ook wordt gebruikt. Mens en maatschappij, Mens en natuur, Kunst en cultuur en Bewegen en Sport kunnen dienen als bronnen voor thema’s waarover wordt gesproken en gelezen. Het onderwijs in de Nederlandse taal heeft weer andere raakvlakken: er zijn vaardigheden die in beide vakken gelden
(lees- en luisterstrategieën bijvoorbeeld) en de rol van het Engels in het Nederlands kan worden verkend.
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11	De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Engels door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten.
12	De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Engelse woordenschat.
13	De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven
Engelstalige teksten.
14	De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te
beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
15	De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven.
16	De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en om hulp te
vragen.
17 De leerling leert informeel contact in het Engels te onderhouden via e-mail, brief en chat.
18 De leerling leert welke rol het Engels speelt in verschillende soorten internationale contacten.

ERK
Behalve met de kerndoelen houdt New Interface 3rd edition ook gedegen rekening met de doelstellingen van
het Common European Framework of Reference (CEFR) – in het Nederlands Europees Referentiekader (ERK)
genoemd.
Het ERK is een Europese standaard die beheersingsniveaus definieert voor de vier taalvaardigheden: Lezen,
Luisteren, Spreken en Schrijven. De ERK-niveaus strekken van A1 tot C2, waarbij A1 een beginnende leerder
is en C2 een zeer vergevorderde leerder.
De ERK-beheersingsniveaus worden geformuleerd aan de hand van globale descriptoren. Deze geven voor
elk ERK-niveau aan wat de leerling moet kunnen voor wat betreft de vier taalvaardigheden. Op een specifieker niveau hanteert het ERK ‘can-do-statements’ voor de taalvaardigheid van de leerlingen. Deze cando-statements kunnen nog verder worden gespecificeerd bij het doseren van leerstof in een methode (per
vaardigheid afhankelijk van context, onderwerp, soort tekst).
In het schema hierna staan de globale ERK-descriptoren die aan bod komen in het leerjaar. De vaardigheden
Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven worden in het leerjaar aangeboden op ERK-niveau A1 en A2, zie het
overzicht hierna.
Globale descriptoren ERK
Niveau A1
Reading

Correspondentie lezen. Oriënterend lezen. Lezen om informatie op te doen.
Instructies lezen.

Alle units

Listening Luisteren naar aankondigingen en instructies.

Alle units

Speaking Monologen. Een publiek toespreken. Informele gesprekken. Zaken regelen.
Informatie uitwisselen.

Alle units

Writing

Correspondentie. Aantekeningen, berichten, formulieren. Vrij schrijven.

Alle units

Correspondentie lezen. Oriënterend lezen. Lezen om informatie op te doen.
Instructies lezen.

Unit 4, 5, 6, 7, 8

Niveau A2
Reading

Listening Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan. Luisteren naar aankondigingen Alle units
en instructies. Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames.
Speaking Monologen. Een publiek toespreken. Informele gesprekken. Bijeenkomsten en
vergaderingen. Zaken regelen. Informatie uitwisselen.

Unit 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

Writing

Unit 6, 7, 8

Correspondentie. Aantekeningen, berichten, formulieren. Vrij schrijven.

NEW INTERFACE 3D EDITION

TOELICHTING

DOCENTENHANDLEIDING

INHOUDELIJKE TOELICHTING

NEW INTERFACE THIRD EDITION

3.3 Tijdplanningen
Tijdplanning 1 vmbo-T/havo/vwo en 1 vwo
De Basics lessen beslaan 1 à 2 SLU; de Building on Basics 1 SLU en de Projectles ook 1 SLU.
We gaan uit van ongeveer 33 lesweken per schooljaar.
Dit leidt tot de volgende tijdplanning:
Lesson

Aantal lesuren

1 Reading

1,5

2 Writing

2

3 Listening

1

4 Speaking

2

Self-test + Catch Up

1

Language test

1

5 Reading / Listening

1

6 Speaking / Writing

1

7 Project

1

Skills test

1

Totaal

12,5 SLU

= totaal 8 units x 12,5 uur = 100 SLU
Als u 2 uur Engels per week aanbiedt, adviseren wij de volgende tijdplanning:
Lesson

Aantal lesuren

1 Reading

1

2 Writing

1,5

3 Listening

1

4 Speaking

1,5

Self-test + Catch Up

huiswerk

Language test

1

Keuze uit:
5 Reading / Listening
6 Speaking / Writing
7 Project

1

Skills test

1

Totaal

8 SLU

= totaal 8 units x 8 uur = 64 SLU
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Tijdplanning 1 vmbo-KGT
De Basics lessen beslaan 1 à 2 SLU; de Building on Basics 1,5 SLU en de Projectles 1 SLU.
We gaan uit van ongeveer 33 lesweken per schooljaar.
Dit leidt tot de volgende tijdplanning:
Lesson

Aantal lesuren

1 Reading

1,5

2 Writing

2

3 Listening

1

4 Speaking

2

Self-test + Catch Up + Get ahead

1

Language test

1

5 Reading / Listening

1,5

6 Speaking / Writing

1,5

7 Project

1

Skills test

1

Totaal

13,5 SLU

= totaal 7 units x 13,5 uur = 94,5 SLU
Als u 2 uur Engels per week aanbiedt, adviseren wij de volgende tijdplanning:
Lesson

Aantal lesuren

1 Reading

1

2 Writing

1,5

3 Listening

1

4 Speaking

1,5

Self-test + Catch Up + Get ahead

1

Language test

1

Keuze uit:
5 Reading / Listening
6 Speaking / Writing
7 Project

1

Skills test

1

Totaal

9 SLU

= totaal 7 units x 9 uur = 63 SLU
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Tijdplanning 1 vmbo-B(K)
We gaan uit van ongeveer 33 lesweken per schooljaar.
Dit leidt tot de volgende tijdplanning:
Lesson

Aantal lesuren

1 Reading

2,5

2 Writing

3

3 Listening

2

4 Speaking

3

Self-test + Flashback + Fast forward

1,5

Language test

1

Skills test

1

Totaal

14

= total 7 units x 14 uur = 98 SLU
Als u 2 uur Engels per week aanbiedt, adviseren wij de volgende tijdplanning:
Lesson

Aantal lesuren

1 Reading

1,5

2 Writing

2

3 Listening

1

4 Speaking

2

Self-test + Flashback + Fast forward

1

Language test

1

Skills test

1

Totaal

9,5
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4 Toetsen
Kwalitatief goed lesmateriaal valt of staat met goede toetsen. Een goede toets moet een afspiegeling zijn van
wat de leerling in de lesstof heeft geleerd en moet op de juiste manier inzichtelijk maken hoe een leerling presteert. Een slechte toets kan een vertekend beeld geven van de prestaties en voortgang van de leerling en doet
ook geen recht aan de rest van de lesstof.
Alle toetsen worden aangeboden als Word-documenten zodat u ze zelf kunt combineren als u dat wilt.

4.1 RTTI en OBIT
Een toets moet niet alleen representatief zijn voor de onderwerpen in de lesstof, maar ook voor het beoogde
cognitieve niveau. Bepaald moet worden welke inhoud de leerling moet kunnen reproduceren en welke
inhoud meer inzicht van de leerling vereist, dit hangt nauw samen met de vastgestelde leerdoelen. Om het
leerrendement te verhogen moet niet alleen aandacht besteed worden aan het reproductief leren, maar juist
ook aan het inzichtelijk leren. Die laatste vorm draagt bij aan het onthouden en toepassen op de lange termijn.
In de loop van de jaren zijn verschillende taxonomieën opgesteld waarin een indeling wordt gemaakt in cognitieve niveaus. Hiermee wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de leerling en is bijsturing mogelijk
op het ontwikkelproces. Voor de toetsen van New Interface worden de taxonomieën RTTI en OBIT gehanteerd.
Deze labels worden per opdracht vermeld in de docentenhandleiding.
RTTI staat voor:
R: Reproductie
T: Toepassingsgericht niveau 1 (toepassingsvragen in geoefende context)
T: Toepassingsgericht niveau 2 (toepassingsvragen in een voor de leerlingen nieuwe context)
I: Inzicht (kritische reflectie, verbanden en wetmatigheden aanbrengen)
OBIT lijkt op RTTI, maar heeft een net iets andere verdeling. OBIT staat voor:
O: Onthouden; B: Begrijpen; I: Integreren; T: Toepassen

4.2 Soorten toetsen
New Interface biedt voor de nieuwe editie verschillende soorten toetsen aan: Hoofdstuktoetsen en Jaartoetsen. De Hoofdstuktoetsen bestaan uit kennistoetsen (Language tests) en vaardigheidstoetsen (Reading tests,
Writing tests, Listening tests en Speaking tests). Met de jaartoetsen (Entry test, Progress test en Final test) kunt
u het startniveau en de voortgang van uw leerling gedurende het leerjaar meten. Van alle toetsen zijn twee
vergelijkbare versies beschikbaar (a- en b-versie), die u kunt verdelen over de klas.
Hoofdstuktoetsen

Jaartoetsen

Kennis

Vaardigheden

Language test
Na elk hoofdstuk
(Unit 1 t/m 8)

Reading test
Na elk hoofdstuk (Unit 1 t/m 8)
Writing test
Na elk hoofdstuk (Unit 1 t/m 8)

Entry test
Aan het begin van leerjaar 1 om
het startniveau te meten.
Progress test
Na hoofdstuk 4 en na hoofdstuk 7.

Listening test
Na elk even hoofdstuk (Unit 2, 4, 6 en 8)
Speaking test
Na elk even hoofdstuk (Unit 2, 4, 6 en 8)
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Hoofdstuktoetsen
Language tests (kennistoetsen)
De Language test wordt afgenomen nadat de leerlingen in het Workbook of op het digitaal leerplatform de Selftest hebben gemaakt. De toets sluit aan op de Self-test en is bedoeld als controlemiddel voor de docent en de
leerling om te zien of de stof uit een unit is begrepen en verwerkt. Getoetst worden grammatica, en zinnen en
woorden uit Express yourself.
Skills tests (vaardigheidstoetsen)
In de Skills tests worden vier verschillende taalvaardigheden getoetst: luistervaardigheid (Listening), leesvaardigheid (Reading), communicatieve vaardigheden (Speaking) en schrijfvaardigheid (Writing).
• Listening: Alle even units (unit 2, 4 en 6) hebben een Listening test, gericht op de vaardigheid luisteren. Deze
toets duurt maximaal 40 minuten (1 SLU) en heeft minimaal 1 onderdeel met een tijdsduur van 15 minuten,
zodat u dit onderdeel kunt combineren met een andere toets.
• Reading: Bij elke unit hoort een Reading test in 2 varianten: versie a en b. Beide versies hebben dezelfde leesteksten, maar kennen andere vragen. Deze toets duurt maximaal 40 minuten (1 SLU).
• Speaking: Alle oneven units (unit 1, 3, 5 en 7) hebben een Speaking test. Deze toets is gericht op de vaardigheid ‘spreken’ en ‘gesprekken voeren’ en is opgedeeld in twee delen: Express yourself en een vrije spreekopdracht. De spreekopdracht duurt maximaal 10 minuten.
• Writing: Elke unit heeft een Writing test, gericht op de vaardigheid ‘schrijven’ en is opgedeeld in twee delen:
Express yourself en een vrije schrijfopdracht. Deze toets duurt maximaal 15 minuten, zodat dit onderdeel te
combineren is met een andere toets.

Jaartoetsen
Progress tests
Halverwege en aan het eind van elke leerjaar wordt een Progress test aangeboden (duur: maximaal 40 minuten).
Het doel van deze toets is het meten van de progressie van een leerling gedurende het leerjaar, gericht op
verschillende (ondersteunende) vaardigheden. In de toetsen wordt de stof uit de voorbijgaande units (waar
mogelijk geïntegreerd) bevraagd. Bij Progress test 1 gaat het daarbij om unit 1 t/m 4, bij Progress test 2 om unit
5 t/m 7 (of 6).
De toets biedt u handvatten om leerlingen die nog tekortschieten in hun kennis op specifieke vaardigheden
te signaleren, zodanig dat daar in de units of het leerjaar erna extra aandacht aan gegeven kan worden door
bijvoorbeeld extra opdracht of gerichte hulp.
Om de progressie van de (eventuele extra) inspanningen van de leerling ook daadwerkelijk inzichtelijk te maken is de opzet van beide toetsen over alle leerjaren gelijk. Uiteraard verschilt de inhoud van de toetsen wel.

Final test
De Final test is samengesteld uit de twee Progress tests en komt wat betreft opbouw, kenmerken en inhoud
(vraagstelling en -type) dus overeen met de Progress tests. Ook het doel, het meten van de progressie, is
gelijk. Het enige verschil is dat de Final test zich richt op alle units van een leerjaar. Vanaf leerjaar 2 kan de Final
test gebruikt worden als entreetoets voor het nieuwe schooljaar. Dit geeft een goed inzicht in het kennis- en
vaardigheidsniveau van de leerling, omdat het ook de verloren gegane kennis door de zomervakantie laat zien.
Mocht u de toets al hebben afgenomen als Final test, dan kunt u als entreetoets de B-versie van deze toets
gebruiken.
Entry test (alleen in leerjaar 1)
Bij binnenkomst in het voortgezet onderwijs hebben leerlingen over het algemeen een verschillend instroomniveau voor Engels. Er zijn vvto-scholen (scholen met vroeg vreemdetalenonderwijs) en scholen die starten
met het reguliere aanbod in groep 7. Dit zorgt voor veel verschillen in niveau, waar docenten in het voortgezet
onderwijs mee te maken krijgen.
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New Interface speelt hierop in door het bieden van een Entry test. Het doel van deze test is het signaleren van
leerlingen die nog tekortschieten in hun kennis bij binnenkomst in het voortgezet onderwijs, maar ook het
signaleren van leerlingen die al fors hoger zitten dan het minimumniveau.
De uitslag van een slecht scorende leerling kan een aanknopingspunt zijn om gedurende het eerste leerjaar
extra aandacht voor deze leerlingen te hebben (eventueel op een specifieke vaardigheid waarop de leerling
uitvalt).
• Algemeen: laat de zwakke leerlingen direct de ‘Catch up’ route volgen (in ieder geval gedurende Unit 1 en 2).
• Woordenschat: laat de leerlingen gedurende Unit 1 en 2 als extra huiswerk de woorden uit de Eibo-lijst
oefenen middels WRTS-lijsten.
• Grammatica: alle behandelde onderwerpen uit het basisonderwijs komen in leerjaar 1 nogmaals aan bod.
Geef de leerlingen zodoende extra aandacht bij het aanbieden van het grammatica-onderdeel waarop deze
leerling uitvalt. Zorg eventueel voor een verlengde of andere instructie voor het uitleggen van dit onderwerp.
Voor leerlingen die slecht scoren op de toets bieden we een zogenaamd nulhoofdstuk met extra opdrachten.
Deze sluiten aan bij de thema’s en woordenschat uit het basisonderwijs en zijn bedoeld als bijspijkermateriaal.
U vindt dit nulhoofdstuk bij het docentmateriaal én bij het leerling materiaal op de website .
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5 Extra materialen en informatie voor de docent
Alle extra materialen zijn te benaderen via de docentenlicenties. Het gaat om:
• Toetsen:
– Language tests
– Skills tests (vaardigheidstoetsen): Listening – Reading – Speaking – Writing
– Entry test, Progress tests, Final test
• Docentenhandleiding
• Tapescripts audio
• Tapescripts video
• Video-opdrachten
• Keys bij:
• Language tests
• Skills tests
• Entry and Progress tests
• Video-opdrachten
Hebt u een totaallicentie dan is ook het volgende beschikbaar:
• Digiboeken Schooltas Whitelabel, de digibord-boeken in schooltas.
• Tapescripts van de toetsen

5.1 Video-opdrachten
Bij elke unit hoort een video met bijbehorende opdrachten. In de video vertellen Matthew en Boma over hun
avonturen in Londen. De taal die in deze video’s gebruikt wordt, wordt behandeld in de units. De opdrachten
bij de video’s toetsen de kijk- en luistervaardigheden van de leerlingen.

5.2 Keys (antwoorden)
Bij de Workbooks worden online losse antwoordenbestanden geleverd in de vorm van downloadbare pdf’s. De
keys van de toetsen komen onder de docentenlicentie, evenals de antwoorden van de video-opdrachten.

5.3 Rubrics
Bij de productieve opdrachten zoals de Express yourself bieden we geen modelantwoord aan, maar een zogenaamde rubric. Een rubric is een analytische beoordelingsschaal en zegt meer dan slechts een cijfer. Het maakt
aan leerlingen duidelijk wat goed ging en wat minder goed ging (zelfreflectie), waardoor leerlingen zichzelf
nieuwe leerdoelen kunnen stellen en waardoor zowel docent als leerling weet waar extra aandacht nodig is in
het vervolgtraject. Rubrics bieden voor zowel docenten, als leerlingen een geschikt instrument om een product
en/of (deel)vaardigheid te beoordelen/ evalueren op kwaliteit en om de manier van werken te beoordelen om
tot een product te komen.

Wanneer gebruiken we rubrics?
Bij New Interface 3e editie wordt voor de vaardigheden Writing en Speaking (inclusief conversation) gebruikgemaakt van rubrics. Het gaat dan om het beoordelen van schrijfopdrachten, presentaties, gesprekken enzovoort.
We passen de rubrics dus voornamelijk toe bij de open opdrachten, dat wil zeggen bij lesson 2 Express yourself
Writing en lesson 4 Express yourself Speaking, maar ook waar toepasselijk bij de Get ahead (spreek- en/of schrijfopdrachten) en de projecten.
Bij de passieve vaardigheden Reading en Listening worden geen rubrics opgenomen. De bijbehorende opdrachten leveren meestal output op in de vorm van begripsvragen en antwoorden waaruit de beheersing van
de betreffende vaardigheden al blijkt.
NEW INTERFACE 3D EDITION
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Normering
We maken bij de rubrics gebruik van een normatieve schaal met omschrijvingen ‘slecht’, ‘matig’, ‘goed’,
‘heel goed’. Het grote voordeel hiervan is de snelle en eenvoudige beoordeling. Hierbij blijft wel uw
eigen interpretatie belangrijk bij de invulling van de termen. We hebben er zodoende voor gezorgd dat
de beoordelingstaken zo subjectief mogelijk omschreven zijn (inhoudelijke elementen die terug te zien
moeten zijn in de prestatie van de leerling worden erin benoemd, maar ook vormcriteria), waardoor het
zo objectief mogelijk beoordeeld kan worden. Bovendien hebben we bij de schrijfproducten waar mogelijk antwoordmodellen geschreven op de beoordeling ‘goed’. Hiermee geven we een referentiekader
voor beoordeling van de producten van de leerlingen. Is het product net zo goed, beter, slechter of veel
slechter dan het antwoordmodel?
Als docent kunt u de rubrics aanpassen aan de specifieke situatie op de eigen school door de gewichten
aan de criteria te wijzigen of door de formuleringen aan te passen. Een andere mogelijkheid is het aanpassen van de criteria / zelf op laten stellen van de criteria in overleg met de klas, dan zijn leerlingen er
bewuster van. Als u ze zelf wilt aanpassen kan dat, maar zorg er dan wel voor dat u alles juist doorrekent
in de tabel.
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Bijlage 1 Eibo-lijst
across
address
Africa
African
after
afternoon
again
age
all over
all right
always
am
America
American
and
animal
apple
April
are
arm
army
around
asleep
at
at home
August
Australia
back (adj.)
back (n)
bacon (and eggs)
bad
bag
ball
banana
band
bank
bar
basket
basketball
bathroom
be
beautiful
because
bed
bedroom
before
begin
behind
best
between
big

NEW INTERFACE 3D EDITION

bike
birthday
bite
black
(black)board
blouse
blue
boat
body
book
boot
boring
box
boy
bread
breakfast
bridge
brother
brown
bus
but
bye
cake
camera
can
car
card (postcard)
carry
cat
chair
cheese
chewing gum
chicken
child
children
chips
chocolate
church
cinema
circus
city
class
clean
clock
close (v)
clothes
club
coat
coffee
coke
cold

TOELICHTING

colour
come
come on
cook
cool
corner
country
cow
crazy
cup (of tea)
cycle
dad
dance
dark
day
December
dessert
dining-room
dinner
disco
do
dog
door
down
downstairs
dream
dress
drink
Dutch
early
ears
east
eat
egg
end
England
English
evening
ever
extra
eyes
face
fall
family
farm
fast
fat
father
February
find
finger

first
first name
fish
fit
flat
floor
food
foot
football
forget
France
free
French
Friday
friend
friendly
from
fruit
full
fun
funny
garage
garden
gentleman
gentlemen
German
Germany
get
get up
girl
give
glad
glass
go
good
goodbye
grass
great
green
grow
hair
half
hall
ham
hamburger
hand
happy
has got
hat
have got
he
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hello
help
her
here
hi
high
his
Holland
homework
hope
horse
hospital
hot
hotel
hour
house
how
hungry
I
in
inside
internet
is
it
its
jam
January
jeans
July
June
just
ketchup
kid
kill
kilo
kiss
kitchen
know
ladies
lady
lamp
last
late (laat)
left
legs
letter
life
lift
listen
live
living-room
long
look
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love
lunch
make
man
March
march
May
menu
middle
milk
milkman
minute
Miss
moment
Monday
money
month
more
morning
mother
Mr
Mrs
mum
music
my
name
new
news
nice
night
north
nose
not
no thank you
November
now
o’clock
October
OK
old
on
online
open
orange
our
outside
paper
past (clock)
pasta
pear
pen
pence
pencil
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penny (p)
perfect
person
pet
piano
pilot
pizza
place
plan
plant
play
police
policeman
police station
postcard
poster
post office
potatoes
pound (money)
problem
programme
quarter
queen
quick
rain (n)
read
ready
red
rest
rich
right (OK)
right (opp. left)
ring
road
room
round
run
salad
sandwich
Saturday
school
see
September
sex
she
shirt
shoes
shop
short
sing
sir
sister
sit

sit down
sleep
small
snow
socks
soft
son
sorry
soup
spaghetti
spelling
sponsor
sport
stamp
star
start (v)
station
stick
stop
storm
straight on
street
strong
sugar
summer
sun
Sunday
supermarket
superstar
surname
sweater
swim
swimming
table
tabletennis
take
tall
taxi
tea
team
television
tell
tennis
thank you
thanks (very much)
that
their
then
there
these
they
this
thing
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think
those
Thursday
ticket
time
to
toilet
town
train
train ticket
tree
Tuesday
under
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vegetables
very
video
village
wait
walk (v)
wall
warm
wash
water
we
wear
week
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weekend
welcome
Wednesday
west
what
where
when
which
white
who
why
window
winter

with
word
work
workbook
world
write
year
yellow
yes, please
yesterday
you
your

22

DOCENTENHANDLEIDING

INHOUDELIJKE TOELICHTING

NEW INTERFACE THIRD EDITION

Bijlage 2 Verdeling taalfuncties en can-do statements.
Unit 1 Life Can-do statements

Language functions (chunks)

Lesson 1
(Reading)

• Can understand information about people and places in a
short informative text (A1)
• Can understand short descriptive texts about familiar subjects (A2)
• Can get the gist of a text especially when it is illustrated (A1)
• Can understand specific information in simple texts (A2)

Lesson 2
(Writing)

• Can fill out a simple list of questions for personal information • describing himself and others
(A1)
• giving personal details
• Can write down a few simple sentences about him/herself or
(name/age/where from etc)
other people (A1)
• introducing him/herself and
others
• asking how someone is
• using numbers (whole) to
indicate age or number of
something

Lesson 3
(Listening)

• Can understand names, numbers and known words in short,
clearly pronounced texts (A1)
• Can generally identify the topic of discussion around him/
her, when it is conducted slowly and clearly (A2)
• Can understand relevant information from short predictable
listening texts (A2)
• Can recognize the main items in a TV news broadcast if there
are clear visual images. (A2)

Lesson 4
(Speaking)

Conversation (A1)
• Can introduce himself and others and react when somebody
is introduced
• Can ask or give simple information about familiar and concrete subjects (personal details)
• Can give a short and simple answer to short and simple
questions about him/herself and others
• Can pronounce and understand certain numbers (age)
Speaking (A1)
• Can give simple information about him/herself
• Can describe somebody or something in words or simple
short sentences

Lesson 5
(L + R,
extensive)

Listening (A2)
• Can understand relevant information from short predictable
listening texts.
• Can recognize the main items in a TV news broadcast if there
are clear visual images.
Reading
• Can get the gist of a text especially when it is illustrated (A1)
• Can understand specific information in simple texts (A2)

NEW INTERFACE 3D EDITION

TOELICHTING

• introducing him/herself and
others
• giving personal details
(name/age/where from etc)
• describing himself and
others
• asking how someone is
• using numbers (whole) to
indicate age or number of
something (i.e. rooms in the
house etc)
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Lesson 6
(W + S,
extensive)

Writing (A1)
• Can fill out a simple list of questions for personal information
• Can write down a few simple sentences about him/herself or
other people
Conversation (A1)
• Can introduce himself and others and react when somebody
is introduced
• Can ask or give simple information about familiar and concrete subjects (personal details)
• Can give a short and simple answer to short and simple
questions about him/herself and others
• Can pronounce and understand certain numbers (age)
Speaking (A1)
• Can describe somebody or something in words or simple
short sentences

Lesson 7
(Project)

1 Play the game: who's special
Writing (A1)
• Can write down a few simple sentences about him/herself or other people
Speaking (A1)
• Can introduce himself and others and react when somebody is introduced
• Can ask or give simple information about familiar and concrete subjects (personal details)
• Can give a short and simple answer to short and simple questions about him/herself and
others
2 Design a sports event
Writing (A1)
• Can fill out a simple list of questions for personal information
3 Make a word cloud
Writing (A1)
• Can write down a few simple sentences about him/herself or other people

Unit 2
Music

Can-do statements

Lesson 1
(R)

• Can understand short messages (A1)
• Can read simple information on a poster, information board
or leaflet (A1)
• Can understand a short simple letter, email or fax (A2)
• Can understand specific information in simple texts (A2)

Lesson 2
(W)

• Can write a short, simple text message, post or email (A1)
• Can take simple notes (A1)
• Can write a short confirmation email of made arrangements
to a contact person (A2)
• Can participate in a simple chat session (A2)

Lesson 3
(L)

• Can understand names, numbers and known words in short,
clearly pronounced texts (A1)
• Can understand short and clear computerized telephone
menus and answer phone messages (A2)

NEW INTERFACE 3D EDITION

TOELICHTING

• introducing him/herself and
others
• giving personal details
(name/age/where from etc)
• describing himself and
others
• asking how someone is
• using numbers (whole) to
indicate age or number of
something (i.e. rooms in the
house etc)

Language functions (chunks)

• making plans (with use of to
be going to only!)
• making an appointment
• using time
• using dates
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Conversation
• Can pronounce and understand certain numbers (A1)
• Can ask for, offer, thank for things or understand when someone asks for something (A1)
• Can make appointments/arrangements (A2)
• Can express preference and opinion in a simple way about
familiar, everyday subjects (A2)
• Can have a simple telephone conversation (A2)
Speaking
• Can give information about him/herself and others in a series
of short, simple sentences (A2)
• Can tell something about experiences, events and activities
in simple, short sentences (A2)

• talking about future plans (to
be going to only!)
• making an appointment
• having a telephone conversation
• using standard phone sentences
• talking about time
• talking about dates

Listening (A2):
Lesson 5
• Can generally identify the topic of discussion around him/
(L + R,
her, when it is conducted slowly and clearly.
extensive)
• Can understand relevant information from short predictable
listening texts.
Reading:
• Can get the gist of a text especially when it is illustrated (A1)
• Can understand information about people or places in a
short informative text (A1)
• Can understand specific information in simple texts (A2)
Writing
Lesson 6
• Can write a short, simple text message or email (A1)
(W + S,
extensive) • Can write a short confirmation email of made arrangements
to a contact person (A2)
• Can write a short simple post (A2)
Conversation
• Can ask for, offer, thank for things or understand when someone asks for something (A1)
• Can pronounce and understand certain numbers (A1)
• Can make appointments/arrangements (A2)
• Can express preference and opinion in a simple way about
familiar, everyday subjects (A2)
• Can have a simple telephone conversation (A2)
Speaking
• Can tell something about experiences, events and activities
in simple, short sentences (A2)

NEW INTERFACE 3D EDITION

TOELICHTING

• making plans (with use of to
be going to only!)
• making an appointment
• using time
• using dates
Conversation only:
• having a telephone conversation
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Lesson 7
(Project)

1 Make a flyer
Writing
• Can write a short, simple text message, post or email (A1)
2 Have a chat
Speaking
• Can make appointments/arrangements (A2)
3 Prepare a meet & greet
Writing
• Can take simple notes (A1)
Speaking
• Can express preference and opinion in a simple way about familiar, everyday subjects (A2)
Speaking
• Can give information about him/herself and others in a series of short, simple sentences (A2)
• Can tell something about experiences, events and activities in simple, short sentences (A2)

Unit 3
Fashion

Can-do statements

Lesson 1
(R)

• Can understand simple adverts with few abbreviations (A2)
• Can understand a short and simple standard letter or flyer
(A2)
• Can understand the main message of simple texts in a magazine or newspaper or on a website (A2)

Lesson 2
(W)

• Can describe a person in short and simple sentences (A2)
• Can write a simple personal note or email (A2)
• Can participate in a simple chat session (A2)

Lesson 3
(L)

• Can understand short simple warnings (A1)
• Can understand a brief explanation (A2)
• Can understand simple, factual information in familiar situations (A2)
• Can understand relevant information from short, predictable
listening texts

Lesson 4
(S)

Conversation
• Can ask for an explanation, if necessary using gestures (A1)
• Can ask for or give simple information about familiar and
concrete subjects (spell names and words) (A1)
• Can ask for and give simple information about how somebody is doing (A1)
• Can express preference and opinion in a simple way about
familiar, everyday subjects (A2)
Speaking
• Can give information about him/herself and others in a series
of short sentences (A2)
• Can do a brief and previously rehearsed presentation in front
of a group (A2)

NEW INTERFACE 3D EDITION

TOELICHTING

Language functions (chunks)

• writing about what you are
doing now
• making an appointment/arrangement
• asking/giving information
• describing people

• talking about what you are
doing now
• making an appointment/arrangement
• asking/giving information
• asking telling where something is / telling the way
• spelling names or words
• describing people
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Lesson 5
Listening (A2)
(L + R,
• Can understand relevant information from short, predictable
extensive)
listening texts
• Can generally identify the topic of discussion around him/
her, when it is conducted slowly and clearly
Reading (A2)
• Can understand the main message of simple texts in a magazine or newspaper or on a website (A2)
• Can understand short descriptive texts about familiar subjects (A2)
Writing
Lesson 6
• Can describe a person in short and simple sentences (A2)
(W + S,
extensive) • Can write a simple personal note or email (A2)
• Can participate in a simple chat session (A2)
Conversation
• Can ask for an explanation, if necessary using gestures (A1)
• Can ask for or give simple information about familiar and
concrete subjects (spell names and words) (A1)
• Can ask for and give simple information about how somebody is doing (A1)
• Can express preference and opinion in a simple way about
familiar, everyday subjects (A2)
Speaking
• Can do a brief and previously rehearsed presentation in front
of a group (A2)

• talking about what you are
doing now
• making an appointment/arrangement
• asking/giving information
• spelling names or words
• describing people

Lesson 7
(Project)

1 Do a Fashion Survey
Speaking
• Can express preference and opinion in a simple way about familiar, everyday subjects (A2)
• Can give information about him/herself and others in a series of short sentences (A2)
2 Discuss the trends
Speaking
• Can express preference and opinion in a simple way about familiar, everyday subjects (A2)
• Can give information about him/herself and others in a series of short sentences (A2)
• Can do a brief and previously rehearsed presentation in front of a group (A2)
3 Star Makeover
Writing
• Can describe a person in short and simple sentences (A2)

Unit 4
Media

Can-do statements

Lesson 1
(R)

• Can find and understand specific information in lists, overviews and forms (A2)
• Can find and understand specific information in simple material for everyday use (A2)
• Can understand simple adverts with few abbreviations (A2)
• Can understand specific information in simple texts (A2)

NEW INTERFACE 3D EDITION
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Lesson 2
(W)

• Can write down a few simple sentences about him/herself
and other people (A1)
• Can fill in a simple form (A1)
• Can give a short and simple description of an event or experience (A2)

Lesson 3
(L)

• Can understand a brief explanation (A2)
• Can understand short and clear computerized telephone
menus and answer phone messages (A2)
• Can recognise the main items in a TV news broadcast if there
are clear visual images (A2).

Lesson 4
(S)

Conversation
• Can ask for and give simple information about how somebody is doing (A1)
• Can introduce him/herself and others and react when somebody is introduced (A1)
• Can make simple suggestions and react to suggestions in a
familiar situation (A2)
Speaking
• Can tell something about experiences, events and activities
in simple, short sentences (A2)
• Can explain in a simple way how something should be done
(A2)

•
•
•
•

making a suggestion
saying how you feel
asking/saying what to do
asking/saying what you can/
can’t or could/couldn’t do

•
•
•
•
•

asking for attention
making a suggestion
saying how you feel
asking/saying what to do
asking/saying what you can
or can’t / could or couldn’t do

•
•
•
•
•

making a suggestion
asking for attention (S)
saying how you feel
asking/saying what to do
asking/saying what you can
or can’t / could or couldn’t do

Listening (A2)
Lesson 5
• Can understand relevant information from short predictable
(L + R,
listening texts
extensive)
• Can recognise the main items in a TV news broadcast if there
are clear visual images.
Reading (A2)
• Can understand the main message of simple texts in a magazine or newspaper or on a website
• Can find and understand specific information in simple material for everyday use
Writing
Lesson 6
• Can write down a few simple sentences about him/herself
(W + S,
and other people (A1)
extensive)
• Can give a short and simple description of an event or experience (A2)
Conversation
• Can ask for and give simple information about how somebody is doing (A1)
• Can introduce him/herself and others and react when somebody is introduced (A1)
• Can make simple suggestions and react to suggestions in a
familiar situation (A2)
Speaking
• Can explain in a simple way how something should be done
(A2)

NEW INTERFACE 3D EDITION
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Lesson 7
(Project)

1 Invent your own app
Speaking
• Can tell something about experiences, events and activities in simple, short sentences (A2)
• Can explain in a simple way how something should be done (A2)
2 Present the news
Writing
• Can give a short and simple description of an event or experience (A2)
Speaking
• Can tell something about experiences, events and activities in simple, short sentences (A2)
3 Write a report
Writing
• Can give a short and simple description of an event or experience (A2)

Unit 5
Food

Can-do statements

Lesson 1
(R)

• Can find and understand specific information in lists, overviews and forms (A2)
• Can understand simple adverts with few abbreviations (A2)
• Can find and understand relevant information in brochures
and short official documents (B1)

Lesson 2
(W)

• Can write a short simple email or text message (A1)
• Can write a short confirmation (email/fax) of made arrangements to a contact person (A2)
• Can take simple notes for him/herself (A2)

Lesson 3
(L)

• Can understand instructions addressed carefully and slowly
to him/her and follow short, simple directions (A1)
• Can understand simple, factual information in familiar situations (A2)
• Can understand the main points of video/television/radio
listening material about familiar subjects when presented
slowly and clearly (B1)

Lesson 4
(S)

Conversation
• Can say in simple words what he/she likes/doesn’t like and
ask what others like/don’t like (A1)
• Can approach, greet and apologize to familiar and unfamiliar
people in a simple way in familiar situations (A2)
• Can order, book, or ask for something (A2)
• Can invite somebody or accept and reject invitations (A2)
• Can participate a little bit in simple conversations about familiar everyday subjects (A2)
Speaking
• Can explain in a simple way how something should be done
(recipe) (A2)

NEW INTERFACE 3D EDITION
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Language functions (chunks)

•
•
•
•

making a suggestion
saying how you feel
asking/saying what to do
asking/saying what you
should/shouldn’t do

• asking for attention
• booking or ordering something
• making a suggestion
• saying how you feel
• asking/saying what to do
• asking/saying what you
should or shouldn’t do
• having a telephone conversation
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Lesson 5
Listening
(L + R,
• Can understand the main points of video/television/radio
extensive)
listening material about familiar subjects when presented
slowly and clearly (B1)
Reading
• Can understand the main message of simple texts in a magazine or newspaper or on a website (A2)
• Can find and understand relevant information in brochures
and short official documents (B1)
Writing (A2)
Lesson 6
• Can give a short and simple description of an event or expe(W + S,
rience
extensive)
• Can write a short, simple personal note or email
Conversation (A2)
• Can participate a little bit in simple conversations about familiar everyday subjects
• Can have a simple telephone conversation
• Can express preference and opinion in a simple way about
familiar, everyday subjects
Speaking (A2)
• Can tell something about experiences, events and activities
in simple, short sentences

•
•
•
•
•

making a suggestion
asking for attention (S)
saying how you feel
asking/saying what to do
asking/saying what you
should or shouldn’t do
• having a telephone conversation

Lesson 7
(Project)

1 Write a review
Writing
• Can take simple notes for him/herself (A2)
2 Create a Takeaway Menu
• Can take simple notes for him/herself (A2)
3 Do a breakfast survey
Writing
• Can take simple notes for him/herself (A2)
Speaking
• Can say in simple words what he/she likes/doesn’t like and ask what others like/don’t like (A1)
• Can approach, greet and apologize to familiar and unfamiliar people in a simple way in familiar
situations (A2)
• Can participate a little bit in simple conversations about familiar everyday subjects (A2)

Unit 6
Sports

Can-do statements

Lesson 1
(R)

• Can find and understand specific information in lists, overviews and forms (A2)
• Can understand important factual information in short reports and articles (B1)
• Can find information in longer texts on topics which are of
interest to the reader (B1)

Lesson 2
(W)

• Can write simple notes for others (A2)
• Can write short simple messages about issues of immediate
importance (A2)
• Can describe familiar things in short, simple sentences (A2)

NEW INTERFACE 3D EDITION
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Language functions (chunks)

• describing / giving information about a sports event
• giving information about
him/herself and others
• asking for repetition
• comparing things
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Lesson 3
(L)

• Can understand relevant information from short predictable
listening texts (A2)
• Can understand a brief explanation (A2)
• Can understand concrete instructions and assignments (B1)

Lesson 4
(S)

Conversation (A2)
• Can request and give personal information
• Can make simple suggestions and react to suggestions in a
familiar situation
• Can make appointments and arrangements
• Can keep a conversation going
Speaking (A2)
• Can give information about him/herself and others in a series
of short sentences

• describing / giving information about a sports event
• giving information about
him/herself and others
• asking for repetition
• asking if somebody can say
something more slowly
• comparing things

Listening (B1)
Lesson 5
• Can understand the main points of video/television/radio
(L + R,
listening material about familiar subjects when presented
extensive)
slowly and clearly
Reading (B1)
• Can understand the main theme and most important arguments in simple magazine, newspaper articles or articles on
internet
• Can find information in longer texts on topics which are of
interest to the reader
Writing (A2)
Lesson 6
• Can give a short and simple description of an event or expe(W + S,
rience
extensive)
• Can describe a person in short simple sentences
Conversation (A2)
• Can express preference and opinion in a simple way about
familiar, everyday subjects
• Can exchange limited information about simple and concrete
matters (A2)
Speaking (A2)
• Can tell something about experiences, events and activities
in short, simple sentences
Lesson 7
(Project)

describing / giving information
about a sports event
giving information about him/
herself and others
asking for repetition
asking if somebody can say
something more slowly
comparing things

Create your own sport
Writing
• Can describe familiar things in short, simple sentences (A2)
Speaking
• Can make simple suggestions and react to suggestions in a familiar situation
Design a sport quiz
Writing
• Can describe familiar things in short, simple sentences (A2)
Speaking
• Can make simple suggestions and react to suggestions in a familiar situation
Design your own kit
Writing
• Can describe familiar things in short, simple sentences (A2)
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Unit 7
Animals

• Can-do statements

Lesson 1
(R)

• Can understand common signs and announcements (A2)
• Can find and understand specific information in simple material for everyday use (A2)
• Can read simple texts for pleasure (B1)

Lesson 2
(W)

• Can describe familiar things in short, simple sentences (A2)
• Can participate in a simple chat session (A2)
• Can take simple notes for him/herself (A2)

Lesson 3
(L)

• Can understand short, simple warnings (A1)
• Can largely understand uncomplicated short talks about familiar subjects but only if the speaker articulates clearly and
uses standard language (B1)

Lesson 4
(S)

Conversation (A2)
• Can pronounce and understand complex numbers
• Can participate a little bit in simple conversations about familiar everyday subjects
• Can make appointments and arrangements
• Can, when asked directly, give an opinion during a group
conversation, provided that he/she can ask to repeat something and is helped when giving the answer
Speaking (A2)
• Can tell something about experiences, events and activities
in simple short sentences

• Language functions
(chunks)

• discussing time
• warning somebody about
something
• saying what you could/
couldn’t or should/shouldn’t
do
• talking about habits or
routines
• comparing things

• discussing time
• warning somebody about
something
• saying what you could/
couldn’t or should/shouldn’t
do
• talking about habits or
routines
• comparing things

Listening (B1)
Lesson 5
• Can understand the main points of video/television/radio
(L + R,
listening material about familiar subjects when presented
extensive)
slowly and clearly
Reading (B1)
• Can read simple texts for pleasure
Writing (A2)
Lesson 6
• Can give a short and simple description of an event or expe(W + S,
rience
extensive)
Conversation (A2)
• Can, when asked directly, give an opinion during a group
conversation, provided that he/she can ask to repeat something and is helped when giving the answer (a reaction after
a talk or presentation, see next can-do statement)
Speaking (A2)
• Can do a brief and previously rehearsed presentation in front
of a group
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• discussing time
• warning somebody about
something
• saying what you could/
couldn’t or should/shouldn’t
do
• talking about habits or
routines
• comparing things
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Lesson 7
(Project)

Animal detectives
Writing
• Can write simple notes for others (A2)
• Can describe familiar things in short, simple sentences (A2)
Conversation (A2)
• Can, when asked directly, give an opinion during a group conversation, provided that he/she
can ask to repeat something and is helped when giving the answer (a reaction after a talk or
presentation, see next can-do statement)
Pet for sale
Speaking (A2)
• Can tell something about experiences, events and activities in simple short sentences
Animal crackers
Listening (B1)
• Can understand the main points of video/television/radio listening material about familiar
subjects when presented slowly and clearly
Reading (B1)
• Can read simple texts for pleasure

Unit 8
Holidays

Can-do statements

Lesson 1
(R)

• Can understand a short and simple standard letter or flyer
(A2)
• Can find and understand specific information in simple material for everyday use (A2)
• Can understand simple adverts with few abbreviations (A2)
• Can understand simple and well-structured instructions (A2)

Lesson 2
(W)

• Can write a simple personal note or email (A2)
• Can write a short confirmation (email/fax) of made arrangements to a contact person (A2)
• Can fill out standard forms (A2)

Lesson 3
(L)

• Can understand relevant information from short predictable
listening texts (A2)
• Can understand a brief explanation (A2)
• Can understand simple. factual information in familiar situations (A2)
• Can understand simple technical information such as instructions for use (B1)

NEW INTERFACE 3D EDITION
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Language functions (chunks)

• discussing days and dates
• talking about (past) holidays/
trips
• talking about possessions
• discussing how things work
(setting up tent etc)
• booking or ordering something
• asking for information
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Conversation (A2)
• Can welcome somebody correctly and make him/her comfortable
• Can order, book or ask for something
• Can have a simple conversation at a counter
• Can ask for simple travel information and use public transport
• Can give and follow simple instructions
Speaking (A2)
• Can explain in a simple way how something should be done
• Can announce or relay something in short, previously rehearsed sentences in front of a group

• discussing days and dates
• talking about (past) holidays/
trips
• talking about possessions
• discussing how things work
(setting up tent etc)
• booking or ordering something
• asking for information

Listening (B1)
Lesson 5
• Can understand the main points of video/television/radio
(L + R,
listening material about familiar subjects when presented
extensive)
slowly and clearly
Reading (B1)
• Can read simple texts for pleasure
• Can find information in longer texts on topics which are of
interest to the reader
Writing (A2)
Lesson 6
• Can give a short and simple description of an event or expe(W + S,
rience
extensive)
Conversation (A2)
• Can approach, greet and apologize to familiar and unfamiliar
people in a simple way in familiar situations
• Can give and follow simple instructions
• Can make appointments and arrangements
• Can exchange limited information about simple and concrete
matters
Speaking (A2)
• Can describe familiar things and people in a simple way
• Can give information about him/herself and others in a series
of short sentences
Lesson 7
(Project)

• discussing days and dates
• talking about (past) holidays/
trips
• talking about possessions
• discussing how things work
(setting up tent etc)
• booking or ordering something
• asking for information

Write a rulebook for a campsite
Writing (A2)
• Can give a short and simple description of an event or experience
• Create an adventure holiday
• Can write a short confirmation (email/fax) of made arrangements to a contact person (A2)
• Can fill out standard forms (A2)
Talk about your holidays
Conversation (A2)
• Can approach, greet and apologize to familiar and unfamiliar people in a simple way in familiar
situations
• Can give and follow simple instructions
• Can make appointments and arrangements
• Can exchange limited information about simple and concrete matters

NEW INTERFACE 3D EDITION
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Bijlage 3 Grammar index
Hieronder ziet u een voorbeeld van de grammticaverdeling van 1 vmbo-t/havo/vwo. Hier ziet u welk grammatica-onderdeel in welke unit(s) wordt behandeld. De leerling vindt deze Grammar index in het Checkbook,
achter in zijn Coursebook.
Grammar index

Voorbeeld

unit unit unit unit unit unit unit unit
1
2
3
4
5
6
7
8

Aanwijzen
dit / deze (dichtbij)

this book / these papers

x

x

dat / die (veraf )

that book / those papers

x

x

personal pronouns: me, you, him etc

x

mijn / jouw

my name / your house

x

van mij / van jou

possessive pronouns: mine, yours,
his, etc

apostrofe ‘s

Sophie’s flat / cheerleaders’ stunts

Personen
mij / jou
Bezit
x
x

x
x

possessive …of…

x

x
x

x

Hoeveelheid
veel

much money / many shops

weinig

little time / few people

x

een beetje / een paar a little tomato sauce / a few onions
enige / een paar

We do some work.
Are you going to write any articles?
I can’t find any time.

x

meervoud

girls / photos / feet

Welke? Die, deze

Which skirt are you going to buy?
The white one.

getallen (0-100)

zero, one, two, three…

rangtelwoorden

first, second, third…

x

klokkijken

half past three / twenty to four

x

days/months/dates

the ninth of June

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

Tijd
x
x

Sunday, Monday, …

x

January, February, …

x

Vergelijken
Vergelijken (-er /
-est)

NEW INTERFACE 3D EDITION

-er / -est
quicker than / the quickest
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unit unit unit unit unit unit unit unit
1
2
3
4
5
6
7
8

Volgorde
Plaats van bijwoord

Voor ww: She often says it.
Na ‘be’: It’s quite long.

Plaats voor tijd

I am going to London in December.

x

x
x

x

Zinnen
korte vraagjes
(‘tags’)

…, aren’t you? / …, is she?

korte antwoorden

Yes, I have / No, you don’t.

x

x
x

x

Werkwoord
hebben (‘bezitten’)

He has got a laptop.

wel doen! / niet
doen!

Come here, Wolfie. / Don’t do that!

zijn (present simple)

I am / you are / he is / …

zijn (past simple)

I was / you were / he was / …

van plan zijn

I’m going to be a fireman when I
grow up.

kunnen

Can you help? / I can’t help.

zou (niet)kunnen /
zou (niet) mogen

You could get a haircut. You
couldn’t…
Could I have a cup of tea? Couldn’t
I…?

zou (niet) moeten

They should put in a swimming pool.
They shouldn’t do that.

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Do
vragend
(present simple)

Do you like him?
Does he come here a lot?

x

x

ontkennend
(present simple)

I don’t think so.
He doesn’t understand.

x

x

vragend
(past simple)

Did you hear about the party?

ontkennend
(past simple)

I didn’t hear about it.

x
x

Tijden (van het
werkwoord)
present simple
(tegenwoordige tijd)

I write the names.
He likes you.

present continuous
(tegenwoordige tijd)

I’m making the tea.
What are you doing?
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x

Grammar index

Voorbeeld

past simple
(verleden tijd)
- van regelmatige ww.
- van onregelmatige
ww.

I worked really hard.
- ww. + -ed: We needed you.
- eigen vorm: Did it run away?
I saw that film yesterday.
We went to Canada.

een …

a school / an ugly name / a uniform

alfabet

a, b, c, d, e, f, g, ….
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