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Voorwoord
De Engelse taal is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar niet iedereen spreekt het ook op
zakelijk gebied met hetzelfde gemak.
Onze lesmethode English on the job gaat uit van de didactiek ‘English without fear’: vanaf het allereerste
begin spreekt de docent Engels met de deelnemers en alleen waar nodig (bijvoorbeeld bij grammaticale
uitleg) kan zij een Nederlandse toelichting geven.
Iedere les is er aandacht voor:
 Spreek- en luistervaardigheid
 Leesvaardigheid
 Grammatica
 Schrijfvaardigheid (secretarieel)
Deze module is vooral gericht op de secretariële functies, waarbij wij adviseren om voorafgaand English on
the job – base te volgen; voor de medisch secretaresse is er bovendien English for medical secretaries. Voor
administratieve functies (telefoniste/receptioniste; administratief medewerker) is er de module English on the
job – base.
Zoetermeer, mei 2017
Uitgeverij B.O.S.
Sylvia Schulte
Directeur
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Module:

English on the job – the base

Hoofdstukken:
Aantal pagina’s:
Verschijnt:

8
53; inclusief opdrachten
medio juni verschijnt een nieuwe druk (met ISBN)

1.

Titel
How to introduce yourself

2.

Safety first

3.

Sales department (I)

4.

Sales department (II)

5.

Writing a short note

6

Correspondence (I)

7

Correspondence (II)

8

Practice makes perfect

©Uitgeverij B.O.S.

Doel
Tell us about yourself and about your job; let’s have some
small talk; grammar: simple sentence construction;
Reading the news
Small talk; keep it short and simple (e.g. road signs,
safety instructions in a building and at work, using
(vending) machines, package inserts); grammar: verbs, to
be or not to be, irregular verbs, present tense; reading the
news
Small talk; requests for information; grammar:
prepositions; reading the news
Small talk; useful phrases when placing or receiving an
order; grammar: past tense, if/when/unless/in case;
reading the news
Small talk; some facts regarding to salutation, the
subject, the complimentary close; how to write an
accompanying note; grammar: present perfect; past
tense or present perfect; reading the news;
Small talk; useful phrases to write brief confirmative
messages; grammar: one(‘s); reading the news
Small talk; discussing complaints and making apologies;
grammar: past perfect; from phrasal to one verb; reading
the news
Small talk; more useful phrases to handle a complaint;
grammar: future tense; reading the news
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