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Wie is er niet graag op de hoogte van de actualiteit? Iedereen
wil dagelijks meepraten over belangrijke nieuwigheden. Deze
informatie kan je ook terugvinden in het Engels waardoor je op
snelle wijze veel Engelse woordenschat kan bijleren.

Waarom Engels leren via het nieuws?
Je zal in aanraking komen met de Engelse taal zoals ze
gebruikt wordt door de mensen
Het is interessant en informatief om het nieuws te
volgen
Er komen verscheidene onderwerpen aan bod op een
kwaliteitsvolle manier
Normaal kijk je het journaal in het Nederlands, waarom
niet gewoon in het Engels?

TV en nieuwsberichten
Het is heel belangrijk om te gaan naar goede nieuwsbronnen die
een goed niveau van Engels garanderen.
Wij hebben de volgende voor jou uitgekozen:
Voice of America is zeer interessant voor iedereen die

Engels wenst bij te leren. Je kan luisteren naar
podcasts of video’s met ondertiteling. Op het kanaal
“VOA Learning English Channel” praat iedereen ook iets
trager dan normaal.
USA Today is zeer interessant voor mensen die Engels
leren aangezien de schrijfwijze zeer direct is.
BBC heeft een dagelijks programma “Words in the news”
waar ze belangrijke woorden bespreken die aan bod kwamen
in het nieuws.
The New York Times heeft een wekelijkse column speciaal
gemaakt voor mensen die Amerikaans Engels willen
bijleren.
Als je al over een goed niveau van Engels beschikt,
kunnen we The Wall Street Journal of CBS News aanraden.

Waar vind je nieuws dat je echt
leuk vindt?
Als je iets leuk vindt om te lezen, ga je het ook langer
volhouden. Vind je politiek en historiek saai? Houd je eerder
van sporten? Zoek dan naar nieuws op maat!
Op bovenstaande nieuwssites zal je ook al naar gewenste
rubrieken kunnen ‘zappen’. Hier zijn nog enkele tips van onze
redactie:
ESPN Football voor de voetbalfanaten
Sports Illustrated for Kids is ideaal voor beginners en
kinderen
Ook National Geographic Kids en Kids Discover is op maat
gemaakt voor kinderen en beginners
Meer interesse in mode? Ga dan bijvoorbeeld naar InStyle
Magazine

Nog enkele tips
In plaats van enkel te lezen, is het ook belangrijk voor jouw
uitspraak om af en toe eens een artikel luidop te lezen. Op
deze manier kom je te weten met welke uitspraak je
moeilijkheden hebt.
Wanneer je kijkt naar het nieuws met ondertiteling: neem een
pen bij de hand en schrijf het woord op dat je niet verstaat.
Probeer aan de hand van de context te achterhalen wat de
betekenis van het woord is. Als je het nog niet weet op het
einde van het nieuws: zoek het dan pas op.
Het belangrijkste is dat Engels leren voor jou een leuke
uitdaging is. Zorg dus voor genoeg afwisseling en zoek naar
onderwerpen die jou interesseren.

Enkele tips bij het lezen van
Engelse teksten
Dit artikel komt er op vraag van Anniek. Zij stelde de
volgende interessante vraag:

Hallo,
Heeft u ook tips voor het lezen van engelse teksten?
Ik haal hier keer op keer onvoldoende op.. De laatste keer had
ik een 2…
Mvg,

Anniek
Deze vraag is eveneens relevant voor iedereen die Engels wil
leren omdat het lezen van Engelse teksten een geweldige manier
is om jouw niveau van Engels te verbeteren. In dit artikel ga
ik je enkele tips & technieken geven die je gaan helpen bij
het lezen van Engelse teksten.
Als je een tekst begint te lezen, analyseer je eerst wat voor
tekst het is. Start dus met na te denken wat voor document het
is (bv. Krant, treinschema, boek, …). Wanneer je weet wat voor
soort tekst het is, moet je nadenken hoe je deze tekst zou
lezen in het Nederlands. Sta hier even bij stil, dit gaat je
zeker helpen bij het lezen van Engelse teksten (zelfs als je
niet elk woord verstaat).
Stel jezelf even deze vraag: Lees ik elk woord in het
Nederlands wanneer ik een schema of tv-gids lees?
Het antwoord is waarschijnlijk: Nee! Lezen in het Engels moet
je eigenlijk op dezelfde manier aanpakken als lezen in het
Nederlands. Dit wil zeggen dat het niet noodzakelijk is dat je
elk woord in een tekst hoeft te verstaan.

Er zijn 4 wijzen waarop je een
tekst kan lezen:
Scannen
Deze manier gebruik je vaak wanneer je bepaalde informatie
moet halen uit een tekst. Dit wil zeggen dat je snel door de
tekst heen kijkt, op zoek naar bepaalde steekwoorden of
relevante informatie. Lees vooral niet de hele tekst grondig,
dat is niet nodig omdat je enkel specifieke informatie wil
hebben. De hele tekst lezen kost bovendien te veel tijd.
Bv “tv-gids” in de krant, een treinschema

Skimmen
Soms krijg je de vraag om meerdere teksten op een bepaald punt
te vergelijken. In dit geval is het beter om te skimmen. Je
gaat de tekst globaal doorlezen om uit te zoeken waar deze in
zijn geheel over gaat. Ook hier ga je dus niet gedetailleerd
lezen omdat dit te veel tijd kost
Bv een magazine: snel op de voorpagina kijken welke artikels
jou interesseren

Extensief lezen
Bij extensief lezen is het de bedoeling om een algemeen beeld
te scheppen over de tekst en de hoofdlijnen te begrijpen. Dit
houdt onder meer in: het lezen van een artikel, een boek lezen
voor je gaat slapen. Dit is op zich de beste manier om engels
te leren omdat je de betekenis van woordenschat gaat afleiden
uit de context. Hierbij moet je je geen zorgen maken of je elk
woord verstaat.

Intensief lezen
Intensief lezen doe je als je heel gedetailleerd een tekst
gaat bekijken. Dit doe je bijvoorbeeld voordat je een contract
aangaat. Hier is het dus wel belangrijk dat je elk woord
begrijpt.

Conclusie
Om engels te leren, zou ik aanraden om te skimmen tot je
datgene vindt waarin jij interesse hebt. Dat artikel zou ik
dan extensief beginnen lezen. Stoor je er niet aan dat je niet
elk woord begrijpt, probeer de betekenis van woorden af te
leiden uit de context. Enkel wanneer je echt niets begrijpt,
mag je een woordenboek nemen. Het is ook belangrijk om “op
niveau” te lezen. Als je een beginnersniveau hebt, is het
normaal dat je niets begrijpt van bijvoorbeeld juridische

teksten in het Engels.

Verschillen tussen Brits en
Amerikaans Engels
Amerikanen en Britten spreken dezelfde taal, toch bestaan er
wezenlijke verschillen op het gebied van woordgebruik,
spelling en op het gebied van grammatica.
Hieronder geven we een uitgebreid overzicht.

Datum anders op brieven
In het Brits Engels is dit juist hetzelfde als in het
Nederlands: dag / maand / jaar
In het Amerikaans doen ze het als volgt: maand / dag /
jaar
Datum
11/7/2017 = 11
juli 2017

Brits Engels

Amerikaans Engels

11/7/2017 = 11 juli 11/7/2017 = 7 november
2017
2017

Verschil op gebied van spelling
Er zijn ook enkele verschillen op gebied van spelling. Om deze
reden moest Harry Potter vertaalt worden naar het Amerikaans
Engels omdat de Amerikanen dachten dat het boek vol stond met
spellingsfouten! De betekenis van het woord is dus helemaal
hetzelfde, gewoon een andere schrijfwijze.

-our vs. –or
Woorden die in het Brits Engels eindigen op our, eindigen in
het Amerikaans Engels vaak op –or.
Brits

Amerikaans

humour

humor

colour

color

neighbour

neighbor

-ogue. vs. – og
Brits

Amerikaans

catalogue

catalog

analogue

analog

dialogue

dialog

-ise. Vs. –ize
Brits

Amerikaans

apologise

apologize

recognize

recognize

-re vs. –er
Brits

Amerikaans

litre

liter

theatre

theater

centre

center

Brits
Amerikaans
woordenlijst

Engels

Hieronder een hele lijst die hetzelfde willen zeggen, doch kan
er een groot verschil tussen de woorden. Er is dus een groot
verschil op gebied van woordgebruik.

Brits Engels

Amerikaans Engels

accommodation

accommodations

action replay

instant replay

aeroplane

airplane

aluminium

aluminum

apartment

flat

aubergine

eggplant

bank holiday

legal holiday

biscuit

cookie

block of flats

apartment building

boot (of a car)

trunk

car park

parking lot

casualty

emergency room

catapult

slingshot

chemist

drugstore

chips

French fries

cinema

movie theater of the movies

courgette

zucchini

crisps

chips; potato chips

drink-driving

drunk driving

drinks party

cocktail party

driving licence

driver’s license

dustbin

garbage can

fire brigade

fire department

first floor

second floor

flat

apartment

flexitime

flextime

football

soccer

footway

sidewalk

garden

yard

goods train

freight train

green fingers

green thumb

ground floor

first floor

hen night

bachelorette party

holiday

vacation

hosepipe

garden hose

indicator

turn signal

jumper

sweater

kennel

doghouse

lift

elevator

lorry

truck

maize

corn

mobile phone

cell phone

motorway

highway

nappy

diaper

number plate

license plate

patience

solitaire

pavement

sidewalk

pedestrian crossing

crosswalk

petrol

gas of gasoline

positive discrimination

reverse discrimination

postbox

mailbox

postcode

zip code

public school

private school

public transport

public transportation

queue

line

racing car

race car

railway

railroad

roundabout

traffic circle

rowing boat

rowboat

sailing boat

sailboat

shopping trolley

shopping cart

skipping rope

jump rope

solicitor

lawyer

stag night

bachelor party

starter

appetizer

sweets

candy

takeaway

takeout

tea towel

dish towel

trainers

sneakers

trolley

shopping cart

underground

subway

wardrobe

closet

white coffee

coffee with cream

windscreen

windshield

zip

zipper
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