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Download Extra’s

Leer je talen

Aan de slag
Direct aan de slag met de EXTRA downloads behorend bij spel nummer 2 van de
Engelse taal!

Wat ontvang je bij deze downloads?
De
•
•
•
•

kloktijden
Je oefent de kloktijden (de klok rond)
Je oefent de hele en de halve uren
Je oefent specifieke tijden
Je ontvangt tijden rondom twaalf uur ‘s middags of ‘s nachts

Bewaarbladen

©Quiboba

De leuke overzichten onder het kopje ‘kloktijden’ kun je je uitprinten en bewaren.
Je kunt ze bijvoorbeeld ophangen, op een plek waar je vaak komt, zodat je ze kunt
leren en automatiseren.
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De kloktijden
Noon / midnight
...
...
...
...

...five to ...

...ten to... ....
....
..

... a quarter to

.....five past...

..

past...
.
......ten
...twenty to ......
...twenty-five to ........

...a quarter past...
......twenty past...

....

....
....

.......twenty-five past...
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...half past....

Wat je moet weten!

√ In de eerste 30 minuten van ieder uur gebruik je past

(van 1 minuut over t/m 30 minuten over)

√ In de tweede 30 minuten van ieder uur gebruik je to

(van 31 minuten over t/m 59 minuten over)

• AM = van 24:00 - 12:00 = ‘s nachts en ‘s ochtends (ante meridien)
• PM = van 12:00 - 24:00 = ‘s middags en ‘s avonds (post meridien)

Past en to & AM en PM

=
Het is twintig voor vijf
=
Het is twee uur ‘s nachts =
Het is negen uur ‘s avonds =
Het is tien over vier

It is ten past four
It is twenty to five
02:00 AM
09:00 PM

Hoe laat is het?
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Je vraagt “Hoe laat is het?”
In het Engels zeg je dan “What time is it?”
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De kloktijden

Noon / Midnight
...five to....

...five past ....

...ten to...

...ten past...

... a quarter
to....

...a quarter
past...

...twenty to.....

...twenty past...

...twenty-five to...

...twenty-five past...

...half past...
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...a quarter past...

...half past...

...a quarter to...
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Na het halve uur: In de tweede 30 minuten van
ieder uur gebruik je “to”

Vóór het halve uur: In de eerste 30 minuten van
ieder uur gebruik je ”past”

De klok rond
Het is vier uur (16:00)
Het is vier uur (16:00)

It is four o'clock
Il est quatre heures

Het is vijf over vier (16:05)
Het is vijf over vier (16:05)

It is five past four
Il est quatre heures cinq

Het is tien over vier (16:10)
Het is tien over vier (16:10)

It is ten past four
Il est quatre heures dix

Het is kwart over vier (16:15)
Het is kwart over vier (16:15)

It is a quarter past four
Il est quatre heures et quart

Het is twintig over vier (16:20)
Het is twintig over vier (16:20)

It is twenty past four
Il est quatre heures vingt

Het is vijf voor half vijf (16:25)
Het is vijf voor half vijf (16:25)

It is twenty-five past four
Il est quatre heures vingt-cinq

Het is half vijf (16:30)
Het is half vijf (16:30)

It is half past four
Il est quatre heures et demie

Het is vijf over half vijf (16:35)
Het is vijf over half vijf (16:35)

It is twenty-five to five
Il est cinq heures moins vingt-cinq

Het is twintig
vijf (16:40)
Het is voor
tien over
half vijf (16:40)

is cinq
twenty
to five
IlItest
heures
moins vingt

Het is kwart voor vijf (16:45)
Het is kwart voor vijf (16:45)

It is a quarter to five
Il est cinq heures moins le quart

Het is tien voor vijf (16:50)
Het is tien voor vijf (16:50)

It is ten to five
Il est cinq heures moins dix

Het is vijf
voor
vijfvoor
(16:55)
Het
is vijf
vijf (16:55)

is cinq
five to
five moins cinq
IlItest
heures

Het
vijf uur (17:00)
Het is vijf
uuris (17:00)

IlItest
cinqo'clock
heures
is five
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Hele uren
Het is één uur

It is one o'clock

Het is twee uur

It is two o'clock

Het is drie uur

It is three o'clock

Het is vier uur

It is four o'clock

Het is vijf uur

It is five o'clock

Het is zes uur

It is six o'clock

Het is zeven uur

It is seven o'clock

Het is acht uur

It is eight o'clock

Het is negen uur

It is nine o'clock

Het is tien uur

It is ten o'clock

Het is elf uur

It is eleven o'clock

Het is twaalf uur ('s middags)

It is twelve noon

Het is twaalf uur ('s nachts)

It is twelve midnight
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Halve uren
Het is half drie

It is half past two

Het is half vier

It is half past three

Het is half zes

It is half past five

Het is half acht

It is half past seven

www.quiboba.nl
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Het uur

The hour

Een seconde

a second

Een minuut

a minute

Een kwartier

a quarter of an hour

Een half uur

half an hour

s ochtends

in the morning

s middags

in the afternoon

s avonds

in the evening

s nachts

at night

Om twaalf uur 's middags

At noon

Om twaalf uur 's nachts

At midnight

Gisteravond

Last night

Dageraad/Zonsopkomst

Dawn/Sunrise

Zonsondergang

Sunset
www.quiboba.nl
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Tijden rondom twaalf uur 's middags of 's nachts
Het is kwart over twaalf 's middags

It is a quarter past twelve in the afternoon

Het is vijf voor half een 's middags

It is twenty-five past twelve in the afternoon

Het is kwart voor twaalf 's middags

It is a quarter to twelve (late morning)

Het is tien over half twaalf 's middags

It is twenty to twelve

Het is kwart over twaalf 's nachts

It is a quarter past midnight

Het is vijf voor half een 's nachts

It is twenty-five past midnight

Het is kwart voor twaalf 's nachts

It is a quarter to midnight

Het is tien over half twaalf 's nachts

It is twenty minutes to midnight
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De kloktijden
oefenen

Vul jij de ontbrekende antwoorden in?

Wat je moet weten!

√ In de eerste 30 minuten van ieder uur gebruik je ..................................
(van 1 minuut over t/m 30 minuten over)

√ In de tweede 30 minuten van ieder uur gebruik je ................................

(van 31 minuten over t/m 59 minuten over)

• AM = van 24:00 - 12:00 = ‘s nachts en ‘s ochtends
De afkorting AM staat voor: ...............................................................

• PM = van 12:00 - 24:00 = ‘s middags en ‘s avonds
De afkorting PM staat voor: ..............................................................

Past en to & AM en PM?
Het is tien over vier

.............................................................................

Het is twintig voor vijf

............................................................................

Het is twee uur ‘s nachts .............................................................................
Het is negen uur ‘s avonds ..............................................................................

Hoe laat is het?
“Hoe laat is het?”
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.............................................................
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Vul jij de juiste kloktijden in?

.........................................
...............................

..............................

.......................

.....................

..............................

..............................

...................

.......................

..........................

.............................
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........................................

........................

........................

........................
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De klok rond
Het is vier uur (16:00)
Het is vier uur (16:00)

Il est quatre heures

Het is vijf over vier (16:05)
Het is vijf over vier (16:05)

Il est quatre heures cinq

Het is tien over vier (16:10)
Het is tien over vier (16:10)

Het is kwart over vier (16:15)

Het is kwart over vier (16:15)

Il est quatre heures dix

Il est quatre heures et quart

Het is twintig Het
overisvier
(16:20)
twintig
over vier (16:20)

Il est quatre heures vingt

Het is vijf voorHet
half
(16:25)
is vijf voor
half vijf (16:25)

Il est quatre heures vingt-cinq

is half vijf (16:30)
Het is half vijfHet
(16:30)

Il est quatre heures et demie

Het is vijf over half vijf (16:35)

Il est cinq heures moins vingt-cinq

Het is tien over half vijf (16:40)

Il est cinq heures moins vingt

Het is vijf over half vijf (16:35)

Het is twintig voor vijf (16:40)
Het is kwart voor vijf (16:45)

Il est cinq heures moins le quart

Het is kwart voor vijf (16:45)
Het is tien voor vijf (16:50)

Il est cinq heures moins dix

Het is tien voor vijf (16:50)
Het is vijf voor vijf (16:55)

Il est cinq heures moins cinq

Het is vijf voor vijf (16:55)
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Het is vijf uur (17:00)

Il est cinq heures

Het is vijf uur (17:00)
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De klok rond
It is four o'clock

It is five past four

It is ten past four

It is a quarter past four

It is twenty past four

It is twenty-five past four

It is half past four

It is twenty-five to five

It is twenty to five

It is a quarter to five

It is ten to five
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It is five to five

It is five o'clock
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Hele uren
Het is één uur
Het is twee uur
Het is drie uur
Het is vier uur
Het is vijf uur
Het is zes uur
Het is zeven uur
Het is acht uur
Het is negen uur
Het is tien uur
Het is elf uur

Het is twaalf uur ('s middags)
Het is twaalf uur ('s nachts)

Halve uren
Het is half drie
Het is half vier
Het is half zes
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Het is half acht
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Hele uren
It is one o'clock
It is two o'clock
It is three o'clock
It is four o'clock
It is five o'clock
It is six o'clock
It is seven o'clock
It is eight o'clock
It is nine o'clock
It is ten o'clock
It is eleven o'clock

It is twelve noon
It is twelve midnight

Halve uren
It is half past two
It is half past three
It is half past five
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It is half past seven
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Het uur

Een seconde

Een minuut

Een kwartier

Een half uur

s ochtends

s middags

s avonds

s nachts

Om twaalf uur 's middags

Om twaalf uur 's nachts

Gisteravond
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Dageraad/Zonsopkomst

Zonsondergang
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The hour

a second

a minute

a quarter of an hour

half an hour

in the morning

in the afternoon

in the evening

at night

At noon

At midnight

Last night
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Dawn/Sunrise

Sunset
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Tijden rondom twaalf uur 's middags of 's nachts
Het is kwart over twaalf 's middags

Het is vijf voor half een 's middags

Het is kwart voor twaalf 's middags

Het is tien over half twaalf 's middags

Het is kwart over twaalf 's nachts

Het is vijf voor half een 's nachts

Het is kwart voor twaalf 's nachts
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Het is tien over half twaalf 's nachts
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Tijden rondom twaalf uur 's middags of 's nachts
It is a quarter past twelve in the afternoon

It is twenty-five past twelve in the afternoon

It is a quarter to twelve (late morning)

It is twenty to twelve

It is a quarter past midnight

It is twenty-five past midnight

It is a quarter to midnight

©Quiboba

It is twenty minutes to midnight
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AM & PM
In het Engels gebruikt men ook de notatie AM en PM achter de tijd. De internationale notaties
wijken hiervan af. Hieronder zie je de verschillen tussen beide notaties.

ENGELSE notatie
00:01
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
11:59
00:01
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
11:59

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

één minuut over twaalf 's nachts
één uur 's nachts
twee uur 's nachts
drie uur 's nachts
vier uur 's nachts
vijf uur 's nachts
zes uur 's ochtends
zeven uur 's ochtends
acht uur 's ochtends
negen uur 's ochtends
tien uur 's ochtends
elf uur 's ochtends
één minuut voor twaalf uur 's middags
één minuut over twaalf uur 's middags
één uur 's middags
twee uur 's middags
drie uur 's middags
vier uur 's middags
vijf uur 's middags
zes uur 's avonds
zeven uur 's avonds
acht uur 's avonds
negen uur 's avonds
tien uur 's avonds
elf uur 's avonds
één minuut voor twaalf uur 's nachts

AM staat voor Anti Meridiem en wordt gebruikt voor
tijden vóór twaalf uur 's middags

INTERNATIONALE Notatie
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:59

middernacht
één uur 's nachts
twee uur 's nachts
drie uur 's nachts
vier uur 's nachts
vijf uur 's nachts
zes uur 's ochtends
zeven uur 's ochtends
acht uur 's ochtends
negen uur 's ochtends
tien uur 's ochtends
elf uur 's ochtends
twaalf uur 's middags
één uur 's middags
twee uur 's middags
drie uur 's middags
vier uur 's middags
vijf uur 's middags
zes uur 's avonds
zeven uur 's avonds
acht uur 's avonds
negen uur 's avonds
tien uur 's avonds
elf uur 's avonds
één minuut voor twaalf uur 's nachts

Ezelsbruggetje:
1) A komt eerst in het Alfabet en dan de P
2) At Morning (AM) en Past Morning (PM)

©Quiboba

PM staat voor Post Meridiem en wordt gebruikt voor
tijden na twaalf uur 's middags
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12 uur
12 uur 's middags en 12 uur 's nachts hebben twee aparte woorden in het Engels:

• 12:00 = noon
• 00:00 = midnight

Hele uren (o'clock)
• 02:00 = two o'clock (in de nacht / at night)
• 14:00 = two o'clock (in de middag / in the afternoon)

Kwartieren
• 17:15 = a quarter past five PM
• 22:15 = a quarter past ten PM
• 16:45 = a quarter to five PM
• 04:45 = a quarter to five AM

Halve uren
• 05:30 = half past five AM
• 12:30 = half past twelve PM (half 1)
• 15:30 = half past three PM (half 4)

Wanneer zeg je 'to' en wanneer zeg je 'past'?
In de eerste 30 minuten van ieder uur gebruik je past (van 1 minuut over t/m 30 minuten over) :

• 12:01 = one past twelve PM
• 12:20 = twenty past twelve PM
• 12:30 = half past twelve PM
In de tweede 30 minuten ieder uur gebruik je to (van 31 minuten over t/m 59 minuten over) :
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•12:31 = twenty-nine to one PM
•12:45 = a quarter to one PM
•12:59 = one to one PM
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Je bent aan het einde gekomen van de EXTRA DOWNLOAD behorend
bij SPEL nummer 2 van de Engelse taal.
Wil je nóg meer je taalkennis ontwikkelen van de Engelse taal?
Neem dan eens een kijkje in onze shop
Wij wensen jou heel veel succes met het oefenen! Beluister óók de
podcast voor de juiste uitspraak.
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Copyright: Deze download is enkel voor eigen gebruik. Niets uit deze download mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van QUIBOBA.
Op deze QUIBOBA methode berust copyright. Het spel, de werkwijze, de podcasts en de
templates zijn auteursrechterlijk beschermd en eigendom van QUIBOBA.
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Heel veel succes!
Good luck!

PS: Heb je vragen?
Mail ons dan op support@quiboba.nl

