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Grammar summary 

 

Present simple 

(tegenwoordige tijd) 

 

Use: Je gebruikt de present simple bij feiten en bij dingen die altijd waar zijn. Deze tijd 

noemen we in het Nederlands de tegenwoordige tijd. Het gebeurt dus NU. 

 

Form: Het werkwoord blijft vrijwel hetzelfde. De uitzondering is de SHIT-regel. Dit 

betekent dat bij She, He en IT het werkwoord een –s erachter.  

 

Dit ziet er dus zo uit: 

 

 ik werk I work 

 jij werkt you work 

 hij werkt he works  

 zij werkt she works   

 het werkt it works 

 we werken we work 

 jullie werken you work 
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Exceptions:  In een aantal gevallen verandert er iets in de spelling bij she, he en it. 

1. –o → -es (do → does, go → goes) 

2. –ch → -es (watch → watches, puh → pushes) 

3. –ss → -es (pass → passes, kiss → kisses) 

4. medeklinker + -y → -ies (study → studies, fly → flies) 

 

Negative/question sentence: Als je een zin ontkennend of vragend wil maken, doe je 

dit met het woord don’t/doesn’t. 

1. Do I work outside? Yes, I do. 

2. Does she work outside? No, she doesn’t. 

 

Common mistakes: 

• I not speak Italian → I don’t speak Italian. 

• What she does? → What does she do? 

 

Object pronouns 

(persoonlijke voornaamwoorden) 

 

Use: Je gebruikt persoonlijke voornaamwoorden na een werkwoord (verb) of een 

voorzetsel (preposition). 

 

Subject pronoun Object pronoun 

I me 

you you 

he him 

she her 

it it 

we us 

they them 

 

Examples: 

• Jane likes crisps. She likes them. 

• That’s my cake. It’s for me. 
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Vocabulary 

Jobs 

NL    EN    NL   EN 

Acteur   Actor    Zuster  Nurse 

Artiest   Artist    Loodgieter  Plumber 

Bouwer   Builder   Politieagent  Police officer 

Kok    Chef     Journalist  Reporter 

Dokter   Doctor   Secretaresse Secretary 

Elektricien   Electrician   Winkelbediende Shop assistant 

Boer    Farmer   Leraar  Teacher 

Huisvrouw   Housewife   Ober   Waiter 

Model    Model   Serveerster  Waitress 

Muzikant   Musician   

 

Places of work 

NL    EN    NL   EN 

Bouwplaats   Building site  Fabriekswerker Factory worker 

Fabriek   Factory   Binnen  Inside 

Boerderij   Farm    Maken  Make 

Ziekenhuis   Hospital   Buiten  Outside 

Kantoor   Office   Radioquiz  Radio quiz 

Restaurant   Restaurant   Zand   Sand 

School   School   Beeldhouwer Sculptor  

Winkel   Shop    Beeldhouwwerk Sculpture 

Strand   Beach   Schop   Spade 

Emmer   Bucket   Nemen  Take 

Verdwijnen   To disappear  Gebruiken  Use  

Tekeningen   Drawings   Willen   Want  

Elke    Every    Wereld  World   
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Object pronouns 

NL    EN    NL   EN 

me/mij   me    het   it 

je/jou    you    ons   us 

hem    him    jullie   you   

haar    her    zij   them 

 

Adjectives of opinion 

vreselijk   awful    vreselijk  terrible 

slecht    bad    raar   weird 

saai    boring   haten   hate 

briljant   brilliant   leuk vinden  like 

fantastisch   fantastic   lief hebben  love 

grappig   funny   muziekfestival music festivals 

goed    good    rapmuziek  rap music 

geweldig   great    

 

Other words 

NL    EN    NL   EN 

antwoorden   Answer   maximaal  Maximum 

oppas    Babysitter   minimaal  Minimum 

schoon   Clean    nieuws  News 

schoonmaker  Cleaner   deeltijd  Part-time 

moeilijk   Difficult   betalen  Pay 

examen   Exam    per  uur  Per hour 

mode    Fashion   per week  Per week  

krijgen   Get    speler   Player 

hard    Hard    scheidsrechter Referee 

helper    Helper   termijn  Term 

vakantie   Holiday   tips   Tips  

hotel    Hotel    dierenarts  Vet  

leren    Learn    hard werken  Work hard 

wedstrijd   Match   werkervaring Work experience 
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Use your English 

NL       EN 

Wat vind je van […]?     What do you think of […]?  

En jij dan?       What about you? 

Vind je haar leuk?      Do you like her? 

Ik hou van haar.      I love her. 

Ik vind haar leuk.      I like her. 

Ik vind haar goed/cool/fantastisch.   I think she’s good/cool/fantastic. 

Ik denk dat ze een geweldige muzikant is.  I think she’s a great musician. 

Ik haat haar.      I hate her. 

Ik vind haar niet leuk.     I don’t like her. 

Ik vind haar saai/vreselijk/raar.    I think she’s boring/awful/weird. 

Ik denk dat ze een vreselijke muzikant is.  I think she’s a terrible musician. 

 


