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Verwondersessie week 45 
Auberge ou Airbnb. 
.De informatieposter bekijken 
(+begrijpen) over Airbnb en de 
vragen beantwoorden. 
. Avoir + Etre: herhalen. 
. Zinnen maken ( Avoir+ Etre). 

 

Verwondersessie week 46 
PACA Paradis 
Je benoemt kleuren. 
Je benoemt de belangrijke ingrediënten 
en gerechten van een aantal Franse 
regio's. 
Je stuurt een volledige e-mail om jezelf te 
beschrijven+ Vezoek van informatie. 

Bekijk een promotievideo over de 
regio PACA en breid je woordenschat 
uit. 

 
 
 
 
 

 

 te reageren op een prijsvraag. 

 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
De betekenis van woorden en zinnen 
zoeken en in nieuwe context 

gebruiken.  
. Avoir + Etre  in zinnen geruiken. 

Workshopsessies / Oefenstof  
.Lis les résultats d’un sondage. 
 
Lis les clichés et réponds aux questions. 
 
+ 3 exercices ( voulez-vous coucher avec nous?, zie 
Portal). 

Workshopsessies / Oefenstof  
 .Maak een poster : mon camping  de rêve. 

(vocabulaire opzoeken ). 
 
.Apprendre (leren ) 10 woordjes van de portal. 

Workshopsessies / Oefenstof 
  Exercices: E-mail schrijven ( Jezelf beschrijven+ Verzoek om 
informatie). 
 
. Apprendre (leren) vocabulaire van Portal. ( 10 woordes). 

Workshopsessie / Oefenstof 
 
Stel jezelf voor 
 
.Solliciteer naar een vakantiebaantje. 
 
.Apprendre (leren)vocabulaire  
 

Verwondersessie week 47 
 
Camping Aqualuxe: 
Jee vertelt waarom de Franse taal belangrijk kan 
zijn voor je eigen toekomst. 
Je stelt jezelf voor en je schrijft de zinnen die je 
gebruikt uit.  
 
Je solliciteert voor een vakantiebaan op een 
camping. 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
.Mijzelf voorstellen. 
 
.Sollicitatiebrief ( vakantiebaantje) 
schrijven. 

Verwondersessie week 44 
Cliché de France + voulez -vous coucher avec 

nous? 

.Je leest een tekst op een forum over 

.Frankrijk. 

.Je benoemt de belangrijkste onderwerpen. 

.Je vertaalt enkele reacties. 

 Je leest een e-mailwisseling over een 
jeugdherberg.  

 
.Construire une phrase: zelfbedachte zinnen 

maken  

 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
Een advertentie lezen en begrijpen . 
 
.Makkelijke zinnen begrijpen. 
 
. Vragen beantwoorden. 
 
.Makkelijke zinnen maken. 

 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
. korte zinnen maken ( makkelijke 
woorden). 
 
. Een e-mail met beschrijving van 
mijzelf (+ verzoek om 
informatie)schrijven. 



[Vak: leerstofomschrijving – leerjaar/niveau – periode] 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

   

 

 

 

          

     

     

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
Passé composé toepassen. 
 
Ik kan over een reis 
vertellen(p.c).  

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
.Verbes Pouvoir + Vouloir 
vervoegen en toepassen. 
. Mijzelf beschrijven. 
.Email schrijven: (met verzoek 
tot informatie ). 
 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
Reflectie: de doelen van Trede 
12 benoemen.  

Verwondersessie week 48: 
Canyoning: Jezelf 
beschrijven. 
Pouvoir (kunnen) 
Vouloir( Willen). 
Zinnen maken met deze 2 
werkwoorden. 
 

[korte, pakkende 
omschrijving onderwerp] 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
Informatie vragen bij een VVV. 
 
Ik kan Passé composé ( met 
h.avoir) toepassen. 

Workshopsessies / Oefenstof  
 

Oefenen met Pouvoir en Vouloir. 
 
Een email schrijven ( informatie 
verzoeken). 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
Oefenen met p.c. 
 
Schrijven: tekst oever je vorige vakantie 
(P.C toepassen). 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
Oefenen met Passé composé (h.Etre). 
 
Exercices: 
. een gesprek bij een vvv beluisteren. 
    . een gesprek bij een vvv voeren. 
 

Workshopsessie / Oefenstof 
 
Reflectie:  de doelen en de  wekhouding. 

Verwondersessie week 49: 
Mes vacances. 
Informatie geven over een 
reis.  
.Vertellen over je vorige 
vacantie. 
Grammaire: Révision 
Avoir/Etre. 
.Passé Composé. (h.Avoir) 
.Zelfbedachte zinnen maken 
(P.C toepassen). 

 
 

Verwondersessie week 50 
Avez-vous plusieurs info sur…. 
 
Belangrijkste zinnen benoemen 
die je kunt gebruiken bij een 
VVV. 
Een gesprek waarin je om (extra) 
informatie vraagt. 
Passé composé: (h.Etre). 

 

Verwondersessie week 51 
 
PW: 
.Vocabulaire Trede 12.F/N, 
N/F. 
.Zelfbedchte zinnen 
.Verbe Pouvoir+ vouloir ( 
présent). 
. Passé composé. 
.Lezen: (tekst). 


