
 
 
 
 
 
 
 

                                   

 

 

English at Jan Ligthart 

Engels op de Jan Ligthart 

 
 

Why? 

Recent research shows that children learn languages easiest at an early age. Also it 
has been shown that there is no danger of ‘overloading’ and ‘damaging’ their ability to 
learn the essential skills of reading and writing in their first language. Learning a 
second language at an early age also helps children to learn a third and fourth 
language later at secondary school. There is also evidence to show that the early 
acquisition of a second language increase IQ. In our increasingly international world 
the fluent use of the English language is fast becoming an essential skill for future 
employment and leisure. 

Waarom? 

Recent onderzoek laat zien dat jonge kinderen erg snel vreemde talen leren. Het is ook 
aangetoond dat er geen sprake van is dat kinderen door het leren van een vreemde taal 
worden overbelast en dat daardoor essentiële andere vaardigheden, zoals lezen en schrijven 
in de moedertaal, negatief worden beïnvloed. Het aanleren van een vreemde taal op jonge 
leeftijd helpt bovendien bij het leren van een derde en vierde taal later op de middelbare 
school. Daarnaast is er bewijs dat het leren van een tweede taal het IQ van kinderen verhoogt. 
Tenslotte wordt het spreken van vloeiend Engels meer en meer een noodzaak in onze snel 
internationaliserende wereld zowel op het gebied van werk als op het gebied van ontspanning. 

 

 

When? 

Each group in the school with the exception of group 8 have a weekly lesson of 45 
minutes from the native speaker. In addition it should be remembered that the class 
teacher provides an  additional lesson of up to 30 minutes English each week. 

Wanneer? 

Elke groep in de school ontvangt een wekelijkse Engelse les van 45 minuten door onze 
“native speaker”, met uitzondering van groep 8. Daarnaast geeft ook de klassenleerkracht elke 
week een Engelse les van 30 minuten. 



 
 
 
 
 
 
 

                                   

How? 

Group 1 and 2. 

In the first two years of school English is presented in a playful way by the native 
speaker and class teacher singing songs and rhymes and  playing games. The native 
speaker does a circle activity with the whole group in English each week. In addition 
she works with a small group of children from each group playing picture bingo in 
English for 20 minutes almost every week. In this way by the end of group 2 the 
children will have developed a large vocabulary of common names ( zelfstandig naam 
woorden tree – shoe - brown ) and many common verbs ( werkwoorden  sit – look – 
listen  ). 

Hoe? 

Groep 1 en 2 

Tijdens de eerste 2 jaar wordt het Engels spelenderwijs onderwezen door de native speaker 
en de klassen leerkracht door middel van het zingen van liedjes, rijm en spelletjes. De native 
speaker voert elke week een kring activiteit in het Engels uit met de gehele groep. Daarnaast 
speelt ze elke week met een kleine aantal kinderen uit elke groep “picture bingo” gedurende 
20 minuten. Hierdoor hebben de kinderen aan het eind van groep 2 een ruime alledaagse 
woordenschat ontwikkeld, zoals zelfstandige naamwoorden (b.v. tree, shoe, brown) en 
werkwoorden (b.v. sit, look, listen). 

 

 

Group 3 

Children in group 3 are presented with games and stories to extend their vocabulary 
and revise the vocabulary from years one and two. The stories used are ones that are 
already familiar to them in Dutch ( The Very hungry Caterpillar / Rupsje Nooitgenoeg ).  
It is of course essential that the children establish sound skills in reading in Dutch. 
Happily research shows that a second language at this age does not interfere with the 
Dutch children’s ability to learn to read in their native languge. 

Groep 3 

Aan groep 3 kinderen worden spelletjes en verhaaltjes gepresenteerd om hun woordenschat 
uit te breiden en de woordenschat uit de eerste 2 jaar te herhalen. De gebruikte verhaaltjes 
zijn de kinderen al uit het Nederlands bekend (zoals The Very Hungry Caterpillar/Rupsje 
Nooitgenoeg). Vanzelfsprekend is het essentieel dat de kinderen ook goede vaardigheden 
ontwikkelen in het Nederlands. Gelukkig heeft onderzoek aangetoond dat het leren van een 
tweede taal op deze leeftijd geen negatieve invloed heeft op de lees ontwikkeling van de 
kinderen in hun moedertaal. 



 
 
 
 
 
 
 

                                   

Group 4 

Children in group 4 are now given exposure to the English  written word by  
playing Picture bingo with the word side of the bingo cards – these are the words to 
the pictures learnt in groups 1 till 3. 
The sounds and letters of the English alphabet are taught from the start of the school 
year till the autumn holiday. A BBC children’s TV programme is also used to show the 
children the sounds of the letters. 
 
From after the October holiday the children are introduced to some simple graded 
readers specially designed for young second language learners of English. The 
children repeat words and are asked to read simple sentences if they would like to try. 
These books have “puzzle pages”–a sort of very simple comprehension exercise to 
support the reading. Different songs are used throughout the year and sung together 
with the children to end the lesson. 

Groep 4 

Kinderen in groep 4 worden nu blootgesteld aan het geschreven Engelse woord door het 
spelen van picture bingo met de tekst van de afbeelding. Dit betreft de woorden die in de 
groepen 1 tot en met 3 zijn geleerd. 
De klanken en letters van het Engelse alfabet worden vanaf het begin van het schooljaar 
geleerd tot de herfstvakantie. Daarnaast wordt een BBC kinderprogramma gebruikt om de 
kinderen de klank van de letters te leren. 

 
Na de herfstvakantie maken de kinderen kennis met eenvoudig leesmateriaal, dat speciaal 
ontwikkeld is voor jonge tweede taal lezers in het Engels. De kinderen herhalen woorden en 
lezen op vrijwillige basis simpele zinnen. Deze materialen bevatten z.g. “puzzle pages”, korte 
begrijpend lezen oefeningen om het lezen te ondersteunen. Verschillende liedjes worden het 
gehele jaar samen gezongen met de kinderen aan het eind van de les. 

 

 

Group 5. 

Group 5 children read the following level of the graded readers introduced in group 4. 
This further develops their vocabulary and reading ability in English. 
Simple written exercises are also included in the lesson. Games and songs and 
reading activities from a website are used to end the lessons. 

Groep 5 

De kinderen van groep 5 lezen vervolgens op een hoger niveau met het leesmateriaal dat in 
groep 4 werd geïntroduceerd. Hiermee wordt een uitgebreidere woordenschat en 
leesvaardigheid in het Engels bereikt. Met eenvoudige schrijfoefeningen wordt ook in de les 
begonnen. Spelletjes, liedjes en leesactiviteiten van een website worden gebruikt bij het einde 
van de les. 



 
 
 
 
 
 
 

                                   

Group 6 

A picture dictionary book is used in group 6 from the start of the school year till the 
December holiday. This book extends further their vocabulary as such topics as “At 
The Airport” are introduced so that for example many words to do with things you see 
in an airport are learnt. The texts in this book also include many words with irregular 
spelling so they present a new challenge to the children. 
 
From January on the following level of the readers ( level 3) are used .The stories are 
aimed at the interest of the age of the children. A BBC children’s  
science programme originally for English native speakers will be used towards the 
end of the school year. 

Groep 6 

In deze groep wordt een plaatjeswoordenboek gebruikt van de aanvang van het schooljaar tot 
de kerstvakantie. Dit boek breidt de woordenschat verder uit met een onderwerp als 
bijvoorbeeld “At The Airport”, zodat de kinderen veel woorden leren die met een vliegveld te 
maken hebben. Het boek bevat ook veel woorden met onregelmatige spelling, hetgeen weer  
meer van de kinderen vergt. 

 
Vanaf januari wordt het volgende niveau van het leesmateriaal (niveau 3) gebruikt. De 
verhaaltjes richten zich meer op de interesses van de kinderen in hun leeftijdscategorie. Een 
wetenschappelijk BBC programma voor Engelse native speakers wordt tegen het eind van het 
schooljaar gebruikt.  

 

 

Group 7 

Group 7 children begin the year reading level 4 of the graded readers. These books are 
specially developed to hold the interest of the children and have such topics as “In the 
Ocean” and “Gorilla”. A website with more challenging language games is used to end 
the lessons. 
 
Towards the end of the school year short plays are introduced in this group. These 
were originally developed for use in the first year of the high school. However at our 
school by the time the children are in group 7 they are able to read and understand 
these funny plays very well. 

Groep 7 

Kinderen uit groep 7 beginnen het jaar op niveau 4. De gebruikte leesmaterialen zijn speciaal 
ontwikkeld om de interesse van de kinderen te wekken en vast te houden en bevatten 
onderwerpen als “In The Ocean’ en “Go Gorilla Go”. Een website met meer uitdagende 
taalspelen wordt aan het eind van de les gebruikt. 

 
Tegen het eind van het schooljaar wordt er begonnen met korte toneelspelen, die 
oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor het gebruik in het eerste jaar van de middelbare school. De 
kinderen van onze school zijn in groep 7 echter al in staat om deze grappige spelen goed te 
begrijpen en te lezen. 



 
 
 
 
 
 
 

                                   

Group 8 

As the level of English in group 8 is so good it was felt that it would be valuable if the 
children learnt to use the language in the “real” world. 
So, for the last 3 years the native speaker has been working with group children on a 
e-twinning project developed by the Europees Platform. 
This is an private, secure emailing website especially developed for schools in 
Europe.  
 
The native speaker has linked the school with two schools in other parts of Europe – ( 
Group 8a  with a school in Annecy (the French Alps) and group 8b with a school in 
Berlin this year.) Each child has a pen pal that they email every two weeks – this 
project has been further developed this year so that the children can Skype and make 
short films and pictures.  
 
It is felt that this is a very valuable way for the children to use their English skills. Also 
the children are able to develop their IT skills and of course the children find it 
interesting and fun! Who knows, perhaps one day they will visit their pen friend in for 
real! 

Groep 8 

Deze groep heeft iedere twee weken een les van 75 minuten van de native speaker. 
Het niveau van de Engelse taal van de kinderen in groep 8 is nu zo goed, dat zij de opgedane 
kennis kunnen gaan gebruiken in de “echte wereld”. Precies om die reden heeft de native 
speaker de laatste 3 jaar met deze groep gewerkt aan het e-twinningproject ontwikkeld door 
het Europees platform. Dit betreft een veilige e-mail website, die speciaal is ontwikkeld voor 
scholen in Europa.  

 
De native speaker heeft een link gelegd met twee scholen in Europa. Groep 8a is gelinkt met 
een school in Annecy (de Franse Alpen) en groep 8bmet een school in Berlijn dit jaar. Elk kind 
heeft een penvriend waarmee elke twee weken wordt ge-emaild. Dit jaar is het project verder 
ontwikkeld, zodat de kinderen ook kunnen Skypen en korte films en foto’s kunnen uitwisselen. 

 
De native speaker is van mening dat dit een erg waardevolle manier is voor de kinderen om 
hun Engelse vaardigheden te gebruiken. Het e-twinningproject ontwikkelt ook hun IT-
vaardigheden en daarnaast genieten de kinderen er ook zichtbaar van. Wie weet zullen ze in 
de toekomst hun penvienden in levende lijve ontmoeten! 

   
 

 
 
 
 


