
Grammar Onderbouw 
 

 http://www.bastrimbos.com/grammar/grammar_index.htm  
Voordat je begint met oefenen, geeft deze website eerste een korte uitleg over 
het onderwerp.  
 
http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/grammatica/ 
Website met veel uitleg. Als je na het kiezen van werkwoorden op de eerste 
pagina, rechts oefenen aanklikt en naar beneden scrolt, kun je kiezen uit 
verschillende onderwerpen om daar mee te oefenen.  
 

www.taaldok.nl  
op deze site tref je de uitleg in het Nederlands over veel 
grammaticale onderwerpen. 
 
http://www.annetsmith.nl/basisengels/grammatica.htm  
Ook hier weer verschillende oefeningen met verschillende onderwerpen. Er is 
ook een optie andere oefenpagina’s. Deze verwijst je door naar andere 
websites waarop je ook kan oefenen. 
 
 

Grammar Bovenbouw 
 
 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar 
Op deze website staat voor bijna alle grammatica onderwerpen wel een 
opdracht. Er wordt eerst nog een korte uitleg gegeven voordat je aan de 
opdrachten begint. Ook kan je hier in één opdracht verschillende tijden door 
elkaar oefenen.  
 
 http://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm  
Ook op deze website kan je een hoop verschillende grammatica onderdelen 
oefenen. Er kan veel met tijden geoefend worden en als je even geen zin hebt, 
kun je leuke spelletjes spelen die over grammatica gaan.  
 
http://www.englishpage.com/index.html 
Deze website kan gebruikt worden voor het leren van tijden. Ook zijn er mini-
tutorials die gaan over kleinere grammatica onderwerpen zoals bijwoorden en 
bijvoeglijke naamwoorden. Deze website geeft alleen extra uitleg en heeft geen 
opdrachten om mee te werken. Wel worden goede voorbeelden gegeven en is 
de uitleg kort. 
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http://www.englishgrammarsecrets.com/   
Deze website gaat voornamelijk over tijden en werkwoorden. Er zijn voor elke 
tijd een aantal opdrachten om mee te oefenen.  
 
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 
Op deze website kan je oefeningen vinden voor alle onderwerpen die je op 
school krijgt. Van alle tijden tot en met lidwoorden en onregelmatige 
werkwoorden.  
Kan niet op een antwoord komen? Dan kun je bij deze website op het knopje 
‘’show answer’’ drukken en laat de website het antwoord zien.  
 
http://www.agendaweb.org/ 
Ook hier kun je weer een hoop opdrachten over verschillende grammatica 
onderwerpen vinden.  
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