
FRANS:  3 mavo     Ton futur Trede 21    Periode 1:  september - oktober 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 

                   

  

Workshop trede 21 
 
Oefenen leesvaardigheid met woordenboek 

Workshop trede 21  
Vocabulaire en werkwoorden in verschillende tijden leren 
leren leren  
 
Mon avenir: zelfstandig luisteren naar Les rêves van Julie, 
Cédric en Simon, Maak een MINDMAP over je toekomst 

Verwondersessie 
Introductie 3m & Wat 

weet ik nog? 

Week 36 

Verwondersessie 
Herhaling 
werkwoordtijden 
present en futur 
 
Week 37 
 
Week 38 

Verwondersessie 
Luisteren naar de 
toekomstdromen 
van leerlingen 
Les rêves (J&P) 
Week 38 
 
Week 39 

Verwondersessie 
So vocabulaire en 
werkwoorden en 
inleveren tekstje 
Mon avenir (P4) 
Week 40 
 
Week 41 
Week 41 

Verwondersessie 
Je eigen 
toekomstdromen 
Herhaling futur  
 
Week 39 

Workshop trede 21 
 Job étudiant: lees de vacature en beantwoordt de 
vragen. Herhaal de onregelmatige werkwoorden 
avoir, être, faire en aller. Herhaal de regelmatige 
ww.  vervoeging –er,-ir, -re in de présent en passé 
composé 

 

 Workshop trede 21 LEZEN Pauvres ou riches 
 

- Un job exceptionnel 
- Les pauvres en difficulté 
- Vorming futur, maak de oefeningen  

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

Oriënterend lezen, delen 
van deze tekst begrijpen 
en de betekenis van 
onbekende woorden en 
zinnen opzoeken 
De verschillende tijden 
van Franse werkwoorden 
herkennen 
 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

Franse kinderen verstaan 
die over hun 
toekomstdromen praten en 
vragen er over 
beantwoorden 
Ik kan nog beter de 
werkwoorden in de 
verschillende tijden uit mijn 
hoofd. Ik weet al wat 
vocabulaire van trede 21 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

Oriënterend lezen, delen 
van deze tekst begrijpen 
en de betekenis van 
onbekende woorden en 
zinnen opzoeken 
De verschillende tijden 
van Franse werkwoorden 
herkennen 
 

Verwondersessie 
Herhaling en 
bespreken 
overhoring en tekst 
 
Week 41 
 
 
Week 42 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

Een stukje schrijven over mijn 
toekomst en de futur simple 
gebruiken 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

Franse tekst lezen en vragen 
daarover beantwoorden  
 
Het woordenboek juist 
gebruiken 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

 
De feedback begrijpen 
 
Franse tekst lezen en vragen 
daarover beantwoorden  
 
Het woordenboek juist 
gebruiken 
 
 
Vooruit plannen 

Workshop  
 

Leestoets (P5) 
 
 
Klaar opdracht: Bereidt trede 22 voor 

Workshop trede 21 Schrijven: Mon Avenir 
 
Met behulp van je Mindmap maak je je eigen tekst, 
gebruik de futur simple 
 
Herhaal  bij Faire un stage  de passé composé 


