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Het wordt alleen maar beter. De opzoekboekjes van Tom Braams & Partners hebben er een broertje (of is het een
zusje?) bij: het opzoekboekje Engels. Dit opzoekboekje bestaat uit een zeventigtal fiches waarop de basisleerstof
Engels uit het voortgezet onderwijs op de inmiddels niet na te volgen geen-onzinmanier van de andere opzoek-
boekjes wordt tot leven gebracht. Ik gebruik bewust de term ‘tot leven gebracht’. De auteur, Ruurdje van Laar, heeft
immers fiches geschreven die elk aangebracht onderdeel zo duidelijk uitleggen en aan de hand van talloze
voorbeelden illustreren dat het echte Engels – dus niet het goedkope popliedjes-Engels – met alle subtiele nuances
bijna gemakkelijk lijkt. Je begrijpt het goed: het opzoekboekje Engels is geen verzameling van louter spellingregels. Het
is veel meer dan dat. De fiches zijn verdeeld over drie categorieën, elk met hun eigen kleurcode:

 Werkwoorden (blauw):
o De verschillende tijden;
o De meest voorkomende werkwoorden;
o Het genuanceerd gebruik van de werkwoorden;

 Woorden (rood):
o Voornaamwoorden:
o Meervoudsvormen;
o Genitief;
o Het genuanceerd gebruik van woorden en uitdrukkingen;
o Spelling;
o Telwoorden;
o Tijdsbegrippen;
o Trappen van vergelijking;
o Het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden en/of bijwoorden;

 Zinnen (groen):
o Zinsvolgorde;
o Zinnen vragend maken;
o Zinnen ontkennend maken;
o Typische zinsvormen.

Dit opzoekboekje is niet alleen geschikt voor kinderen met dyslexie. Iedereen die het Engels wil beheersen, zal al snel
de universele bruikbaarheid van deze fiches erkennen. Je kunt het gebruiken als ondersteuning bij het leren van deze
taal, maar even goed als een zeer snel hanteerbaar naslagwerk om op te zoeken hoe een en ander ook weer in elkaar
zit. Een naslagwerk met een oerdegelijk ‘Hollands’ karakter. En dat laatste is alleen maar op te vatten als een meer
dan gemeend ‘Vlaams’ compliment. Om ‘goesting’ van te krijgen!
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