Jaar: 3
Niveau: vwo
Trede 23 & Trede 24
Leerperiode 3: januari - februari 2020
Week

Leerdoelen

Criteria

Leertaak

Leeractiviteiten

Bronnen en oefeningen

Evaluatie

02
Trede 23

1-Je kunt de betekenis van
eenvoudige, korte en goed
gestructureerde instructies
begrijpen.

1-Je begrijpt delen van een
tekst en je zoekt de betekenis
van onbekende woorden en
zinnen op.

1-Oriënterend lezen en het
het Stappenplan Lezen
gebruiken.

1-Teksten lezen

1- Le nouveau régime
2- Conseils mode

- Formulaire d’évaluation
- Huiswerkcontrole

1- Tendances loisirs
2- Tendances sacs
3- Tendanves vertes

- Formulaire d’évaluation
- Huiswerkcontrole

1- L’interieur de ma chambre
de rêve

SO vocabulaire trede 23 &
schrijfopdracht: Décris ta
chambre de rêve

2- Het regelmatig en
onregelmatig bijvoegelijk
naamwoord.

2- Je kunt de regelmatige en
onregelmatige bijvoegelijke
naamwoorden (les adjectifs
qualificatifs reguliers et
irréguliers ) gebruiken.
03

04

1-Je bekijkt audiovisuele
media en je legt de
belangrijkste informatie uit
deze tekst uit in eigen
woorden.

1-Je benoemt de hoofdpunten
in een feitelijk nieuwsbericht
(dat eventueel wordt
ondersteund door
beeldmateriaal).

1-Je kunt creatief schrijven,
je geeft de structuur aan en
je gebruikt makkelijke
uitdrukkingen en
zelfbedachte zinnen.

1-Je beschrijft een woning.

2-Je kunt de vergrotende
trap en de overtreffende trap
(le comparatif et le
superlatif) gebruiken.

2- Je past de vergrotende en
de overtreffende trap toe.
Je beschrijft en vergelijkt
mensen, plaatsen en dingen.

2- Vocabulaire leren,
theorie leren, tekst lezen,
opdrachten maken,
video kijken

1-Audiovisuele media
begrijpen.

1-Video kijken en opdrachten
maken.

2- Je leert woordenschat over
de kleding, accessoires,
elektronika.

2- Woordenschat leren en
opdrachten maken.

1- Tekst schrijven
1-Beschrijven en vergelijken
mensen, dingen…

2-Video kijken en opdrachten
maken.
2- Woordenschat leren,
grammatica leren en
opdrachten maken.
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2- Les trucs les plus cools
3- Le style d’aujourd’hui

05
Trede 24

1-Je kunt naar instructies en
mededelingen luisteren en je
kan de belangrijkste
informatie uit de tekst in
eigen woorden uitleggen.
2-Je kunt de onvoltooid
verleden tijd (l’imparfait)
gebruiken.

06

1-Je schrijft een bericht
waarin je uitleg geeft over
een voorwerp.
2-Je past het bezittelijk
voornaamwoord (l’adjectif
possessif) toe.

07

1-Je beheerst de grammaire
van trede 23 & 24 goed.
2-Je beheerst de vocabulaire
van trede 24 goed.
2- LUISTEREN: zie de
leerdoelen van week 03 en
week 05.

1-Je bekijkt een
instructievideo. Je herkent
eenvoudige informatie in de
vorm van gesproken taal.

1- Je herhaalt de passé
composé (v.t.t.)

1- Je luistert en beantwoordt
de vragen.

2- Je luister naar informatie.

2- Je vult een formulier in, je
schrijft berichten en je vertelt
in de verleden tijd.

3- Je schrijft een tekst.

2- Je luistert naar de
advertentie van SNCF

1-Je vult een formulier in. Je
gebruikt structuurelementen
en je gebruikt verschillende
uitdrukkingen en zelfbedachte
zinnen.

1- Je schrijft berichten.

1-Je schrijft een bericht

2- Je leest teksten.

2- Je vult de gaten in de tekst
in.

3-Hoe maak je en gebruik je
de onvoltooid verleden tijd.
En vul een formulier van de
Franse spoorweg in.

- Formulaire d’évaluation
- Huiswerkcontrole

2- SNCF
3- Une reclamation envers le
SNCF

1- Mon nouveau portable

- Formulairere d’evaluation
- Huiswerkcontrole

1- Herhalen/Leren de
vocabulaire van trede 24.

PW Trede 23 & 24
-grammaire
-vocabulaire (van trede 24)
-luisteropdracht
-leesopdracht

3- Je leest een e-mail en
beantwoordt de vragen

2-Je schrijft een bericht
waarin je uitleg geeft over een
voorwerp.

1- Je gebruikt de grammatica
en de woordenschat in zinnen
en tekst.

1- C’est pas sorcier

1- Je leert de theorie.

1- D-toets maken.

2- Je maakt de opdracht.
3- Je oefent met
luisteropdrachten.
4- Je oefent met
leesopdrachten.

3-LEZEN: zie het leerdoel 1
van week 02.
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2- Herhalen/Leren de theorie
(van de grammatica).

