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Verwondersessie week 44 
La vie sociale Sport, familie, 

vrienden en je leefomgeving 

staan centraal in deze trede  

Schrijven 

 
 
[korte, pakkende 
omschrijving onderwerp] 

 

Verwondersessie week 45 
 
La vie sociale 
Uitleg werkwoorden-
schrift. Vocabulaire  
Lezen 
 

 

Verwondersessie week 46 
 
La vie sociale  
Uitleg tous, toute etc 

 
Spreken 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
Een blog lezen. Delen van een 
tekst begrijpen en de 
betekenis van onbekende 
woorden en zinnen raden en 
opzoeken in het 
woordenboek. Werkwoorden 
vervoegen in 5 tijden. 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
Een reactie op een blog 
schrijven. Verschillende 
uitdrukkingen, vormen en 
zelfbedachte zinnen 
gebruiken. 
 

Verwondersessie week 47 
 
La vie sociale  
Samen oefenen voor P1  
 
Luisteren  

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
Informatie uitwisselen: 
Een eenvoudig gesprek voeren 
waarbij ik persoonlijke informatie 
geef. Ik pas het woord ‘tout’ toe. 
Vertel iemand over mijn dorp 
stad of buurt. 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

 

De hoofdlijnen van een gesprek 
of monoloog herkennen en 
benoemen. Herken de 
werkwoordtijden in gesproken 
tekst. Kan de vocabulaire, 
zinnen en grammatica al. 
 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
Trede 22 Schrijven 
Ma vie : aimer, adorer, préférer, détester,  
Ecrire un e-mail 
Un mot: uitleg, schrijf briefjes in de 
gebiedende wijs 

 

Workshopsessies / Oefenstof  
        Trede 22 Lezen 
 
De regels van la Pétanque en La famille royale 
Les verbes au dictionnaire 
Les sports et les loisirs  
Werken aan ww-schrift: être avoir faire en aller 
Begin met leren vocabulaire trede 22 
 

Workshopsessies / Oefenstof 
Trede 22 spreken  
Ma vie privée, Les lieux de la vie sociale (neem over 

in je schrift) en maak een rondleiding naar de 

belangrijkste plekken in jouw leefomgeving. Werken 

aan werkwoordenschrift: vouloir, pouvoir, lire, dire. 

Vocabulaire, zinnen en grammatica leren 

Workshopsessie / Oefenstof 
 
Opdrachten luisteren (krijg je van 
docent), Vocabulaire, zinnen en 
grammatica leren, werken aan 
werkwoordenschrift: chercher,  
attendre, finir. 
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 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
…. goed plannen en leren dus 
ik heb geen toetsen deze 
week.  
 
 

Check de leerdoelen. Ik kan:  
 
… laten zien dat ik alle 
voorgaande leerdoelen 
beheers.  

Verwondersessie week 48 
 
Overhoring trede 22  woorden 
en zinnen P4. Inleveren 
werkwoordenschrift 
 

 

[korte, pakkende 
omschrijving onderwerp] 

 

Verwondersessie week 49 

 
COMMUNICATIEWEEK 

Verwondersessie week 50 
 
Luisteren oefenen P1 

Verwondersessie week 51 
 
Rapportvergaderingen en -
presentaties 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
De hoofdlijnen van een  tekst, 
gesprek of monoloog 
herkennen en benoemen. 
Herken de werkwoordtijden in 
gesproken en geschreven 
tekst. 

Workshopsessies / Oefenstof  
 

 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
Leesvaardigheid oefenen  



 

 


