Engels leren, online!
Wil jij graag Engels leren? Online oefenen met Engelse woordjes
en grammatica? Dan helpen wij jou graag verder. Via deze site
kun je Engelse woorden leren, Engelse werkwoorden oefenen en je
Engelse grammatica opvijzelen met een cursus Engels. Daarnaast
geven we je tips op onze blog. Engels spreken zal binnenkort
via deze site geen enkel probleem meer vormen!
Onze tip: helemaal onderaan deze pagina kan je ook een gratis
boek vol tips terugvinden!
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Op zoek naar een cursus Engels?
Dan geven we je een paar tips. Je
kunt

er

online

namelijk
een

voor

Engelse

kiezen

cursus

te

volgen, maar wil je echt goed
Engels leren spreken dan adviseren
we je een professionele cursus.
Daarom

hebben

we

de

beste

cursussen Engels voor je op een
rijtje gezet. Deze cursussen zijn zowel voor beginners als gevorderden
geschikt. Zit er een cursus Engels voor jou bij?

Waarom kan je best een goed niveau
halen?

Engels is de meest gesproken taal ter wereld. In totaal
spreken bijna 400 miljoen mensen deze wereldtaal als hoofdtaal
en voor meer dan 250 miljoen mensen is het de tweede taal. In
onder meer de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië,
Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika spreken de
inwoners Engels en in de meeste Aziatische landen, zoals
India, Thailand, Japan, Zuid-Korea en China is Engels de
tweede taal. Dus als je op vakantie gaat in het buitenland
leer je vaak snel Engels spreken. Ook in de zakenwereld en
wetenschap is Engels de voertaal. De grote invloed van de
Engelse taal is ook in Nederland en België te merken. Via
diverse media, zoals de tv, radio en het internet, wordt je
geconfronteerd met Engelse woorden en teksten. Veel bedrijven
die internationaal opereren, zijn ook op de Engelse taal
georiënteerd. Kortom, als je Engels wilt leren hoef je vaak
niet ver van huis.

10 leuke manieren om snel Engels te leren
1. Luister naar Engelstalige radiostations.
Deze kan je bijvoorbeeld terugvinden op Itunes of
op de website van BBC.
2. Ga naar Youtube en kijk naar de populairste filmpjes
Op Youtube kan je populaire Engelse filmpjes
terugvinden door op ” Trending ” te klikken
3. Heb je een idool die in het Engels communiceert? Zoek
haar/zijn site op of zoek naar filmpjes op Youtube

waarin jouw idool Engels praat
4. Praat (of zing) in het Engels
Als je wat beschaamd bent, kan je dit ook steeds
doen als je alleen bent of onder de douche. Doe
dit regelmatig en jouw uitspraak zal snel
verbeteren!
5. Luister naar andere mensen wanneer zij Engels praten
Je kan enorm veel opsteken van anderen! Luister
naar anderen op jouw werk of ga bijvoorbeeld in
een parkje naast mensen zitten die een Engelse
conversatie voeren. Probeer wel niet raar over te
komen ;-).
6. Kijk naar advertenties, reclamepanelen en magazines.
Je zal merken dat er heel vaak Engels gebruikt
wordt in de reclamewereld. Gratis studievoer!
7. Houd je van muziek? Zoek lyrics op van jouw favoriete
liedjes en vertaal ze.
8. Kijk naar Engelse TV, films of series in het Engels. Op
Netflix kan je bijvoorbeeld Engelse series kijken met
Engelse ondertitels. Zeer handig om snel woordenschat
bij te te leren!
9. Volg mensen op Twitter die steeds in het Engels posten
10. Ga op reis en leer andere toeristen kennen waarmee je in
het Engels kan converseren.
Je hoeft zelfs niet op reis te gaan. Het zal je
verbazen hoeveel mensen op dit moment in jouw
buurt zijn die Engels praten. Zo kan je
bijvoorbeeld
via
de
website
Couchsurfing.com toeristen vinden in jouw buurt,
kijken of er evenementen zijn of de lokale
bevolking leren kennen wanneer jij zelf op reis
gaat.

Engels: grammatica
Om de grammatica van Engels te kunnen begrijpen moet je eerst
Engelse woorden leren. Zonder kennis van de Engelse woorden is
het onmogelijk de taal te leren. Ook de Engelse werkwoorden
moet je kennen, zowel de hulpwerkwoorden als de onregelmatige
werkwoorden. Vaak is dit een kwestie van oefenen. Hoe langer
je oefent, des te beter je Engels leert. Voordat je aan de
slag gaat met oefenen, geven we je een paar tips die je kunt
gebruiken tijden het leren van de Engelse taal. Heb je nog
meer vragen over grammatica? Laat het ons dan weten en plaats
een reactie onderaan deze pagina of neem contact met ons op.

Engelse les
Maar waarom zou je eigenlijk Engelse les volgen, aangezien je
het overal om je heen al hoort? De reden is simpel: omdat je
de Engelse taal overal tegenkomt, verwachten de meeste mensen
dat je Engels kunt lezen en schrijven. Ook in het
bedrijfsleven wordt er min of meer van je verwacht dat je in
het Engels kunt communiceren. Engels leer je dan ook niet
alleen door te luisteren of kijken naar de Engelse taal op
radio, tv of internet. Als je echt goed Engels wilt leren
spreken, moet je een Engelse les volgen. Heb je besloten dat
je Engelse les wilt volgen, zorg dan dat je jezelf goed
oriënteert.
Omdat we je graag zo goed mogelijk op weg willen helpen in je
zoektocht naar een goede Engelse cursus, is deze site volledig
gratis en voor iedereen toegankelijk. Het enige dat we aan je
vragen is een ‘like’ voor iedere pagina die je handig vindt.
En mocht je alvast aan de slag willen met het leren spreken
van de Engelse taal?

Steun onze gratis website!
Als je onze site wil steunen, vragen we aan u om bovenaan deze
pagina (en elke pagina die je de moeite vindt) +1 te klikken,
hartelijk bedankt!

Gratis boek: 10 veelvoorkomende
fouten in het Engels
Je kan het e-book via deze link gratis downloaden!

Tips engelse woordjes
Enkele tips om zo snel mogelijk engelse woordjes te onthouden:
Bij het bestuderen van woordjes en zinnen: probeer eerst
mondeling luidop te lezen.
Daarna kan je de woorden/zinnen afdekken en herhalen.
Eerst mondeling, dan schriftelijk.
Maak altijd een lijst van de moeilijkste woorden en
zinnen. Herhaal deze dubbel zo veel als de woorden en
zinnen die je van de eerste keer probleemloos kon
onthouden.
Onthoud dat je een vreemde taal nooit zal leren als je
ze nooit uitspreekt. Het klopt dat dit in het begin een
beetje vreemd is, maar dat went snel ;-).

Enkele grammatica tips
Lees eerst het geheel van de regels over een bepaald
onderwerp zodat je een overzicht krijgt. Door meteen

vanaf het begin te leren, kan het zijn dat je het
uiteindelijk minder goed snapt.
Probeer jezelf les te geven zoals een leerkracht het zou
doen. Stel bijvoorbeeld eigen schema’s op. Soms wordt
wel eens gezegd dat je een materie pas echt doorgrond
wanneer je het als leerkracht moet uitleggen. Dit kan
dus zeer handig zijn voor jezelf!
Grammatica moet je oefenen. Tracht zoveel mogelijk
oefeningen te vinden en herhaal deze bijvoorbeeld na een
week opnieuw.

