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Verwondersessie week 44 

Qui est-ce? 
 

- Bijvnw 

- Être 

 

Verwondersessie week 44 

Les couleurs 
 

-luistervaardigheid 

Verwondersessie week 45 

Questions Trede 2? 
Chapitre 3  

- Ww.-er 
- Lire (Frans boekje) 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

-Luisteropdracht 
begrijpen. 
-De kleuren in het Frans 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

-Bijvoeglijknaamwoord 
gebruiken. 
-Être gebruiken. 
-De uitdrukking “ Qui 
est-ce”. 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

-Volgende week toets 
maken! 
-Ww.-er vervoegen. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

-De ontkenning. 
-Een profieltekst schrijven. 

Workshopsessies / Oefenstof  
 

-Leertaak “Qui est-ce?” 
-Spel spelen! 
-Alle voorgaande leertaken af? 
-Presentatie T2 bekijken. 

Workshopsessies / Oefenstof  

Leertaken uit portal 
-Description du caractère. 
-Les couleurs. 
-Description physiques. 
-Presentatie T2 maken. 

Workshopsessies / Oefenstof 
 

-Presentatie Trede 2 afmaken en 
inleveren. 
Leertaak uit portal Chapitre 3: 
-Les Hobbys 
 

Workshopsessie / Oefenstof 

Leertaken uit de portal 
-Je n’aime pas… 
-Ton profil. 

Verwondersessie week 46 

SO Trede 2 
Leerstof: 
-Voca T2 
-Bijvoeglijk naamw. 
-Être 
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Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

-De dagen vd week in 
het Frans. 
-Franse luisteropdr. 
begrijpen. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

-Het werkwoord aller 
kennen. 
- Cijfers 20 t/m 70 in het 
Frans! 

Verwondersessie week 47 

Les jours de la semaine. 

-Luistervaardigheid 
-Lire (Frans leesboekje) 

Verwondersessie week 48 

Rap maken! 
 
-Hobbys 
-Spreekvaardigheid 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

-De toets volgende week 
maken. 
-Juiste voorzetsels voor 
landen plaatsen. 
-De maanden en 
seizoenen in het Frans. 

Workshopsessies / Oefenstof  
 

Leertaak Trede 3 
-Beaucoup de questions. 
-Tes hobbys. 
-Mon temps libre. 
-Presentatie T3 bekijken. 
- 

Workshopsessies / Oefenstof  
 

Leertaak Trede 3 
-Tout le monde joue. 
-Mes hobbies. 
-Qu’est-ce que tu aimes faire? 

Workshopsessies / Oefenstof 
 

-Presentatie T3 afmaken en 
inleveren. 
- Leesboekje Frans opdrachten 
maken. 
Leertaken Trede  4 
- Les pays en Europe. 
- Les mois et les saisons. 
- Qu’est-ce que tu préfères? 
 

Workshopsessie / Oefenstof 
 

Leertaken Trede 4 
-Le verbe ‘aller’. 
-Les nombres 21-70 
-Je préfère 
-Presentatie Trede 4 maken. 
 

Verwondersessie 
week 51 

TREDE 4 
AFMAKEN! 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

-Een gesprekje in het 
Frans voeren over mijn 
hobbys. 
-Een rap maken in het 
Frans! 

Verwondersessie 
week 50 

SO Trede 3 
Leerstof 
-Voca Trede 3 
-Ontkenning 
-Avoir 

Verwondersessie week 49 

Questions Trede 3? 
Chapitre 4 
Landen (pays) en 
voorzetsels. Maanden 
en seizoenen in het 
Frans. 
 
-Lire  (Frans leesboekje) 
 
 



 


