
Frans:   4 mavo   Chapitre 9 En voyage!               Grandes Lignes  Periode 1: september - oktober 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 

 

                   

  

Workshop  
Luisteren en Lezen 

Workshop Chapitre 9 
- Bron G Lire: J’ai traversé l’Europe à vélo 
- Bron H Grammaire: Les comparaisons 
- Leren Vocabulaire, phrases cle en grammaire 

Verwondersessie 

Introductie 4 mavo &  
En Voyage! 
 

Week 36 

Verwondersessie 
 
Plannen van de 
leerstof en Hoe leer 
ik? 

Week 37 

Verwondersessie 
 
Uitleg: les 
comparaisons 
 
Week 38 
 

Verwondersessie 
Toets Chapitre 9  
(P6) 
 
 
Week 40 

Verwondersessie 
 
Waar sta je?  
Herhaling / nakijken 

 
Week 39 

Workshopsessie Chapitre 9 
- Bron A Ecouter: Vous avez de la place 
- Bron B Lire: Un job exceptionnel 
- Bron C Grammaire: herhaling verbes 

Oefeningen 1-15. 
  
 
 

 

Workshopsessie Chapitre 9 
- Bron D Parler et ecrire: Phrases clé 
- Bron E Regarder: Qu’est-ce que vous allez faire comme 

travail? 
- Bron F Écouter: Festival Toulouse d’été 

Oefening 16 – 25 
- vocabulaire en phrases clé leren 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

- Leer strategieën gebruiken 
- Een eenvoudig gesprek 
voeren en inlichtingen geven 
en ontvangen 
- al aardig wat vocabulaire en 
phrases cle vertalen en 
opschrijven 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

 

- de hoofdlijnen en feitelijke 
informatie begrijpen in korte, 
eenvoudige  teksten of 
verslagen in krant, tijdschrift, 
website  
- de trappen  van vergelijkingen 
in het Frans begrijpen 
- al veel vocabulaire en phrases 
clé, vertalen en opschrijven 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
- Eenvoudige feitelijke 
informatie en korte uitleg 
over voorspelbare alledaagse 
zaken begrijpen. 
- Kan hoofdlijnen en feitelijke 
informatie begrijpen in korte, 
eenvoudige  teksten / 
verslagen in krant, tijdschrift, 
website  
- Werkwoorden vervoegen  
 
 
  
 

Verwondersessie 
 
Luister - leestoets P6 
P7 

 
Week 41 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- Een eenvoudig gesprek voeren 
en inlichtingen geven en 
ontvangen 
- de hoofdlijnen en feitelijke 
informatie begrijpen in een 
Franse tekst en vragen daarover 
beantwoorden 
- ken bijna alle vocabulaire, 
grammatica en phrases cle uit 
mijn hoofd 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- ken bijna alle vocabulaire, 
grammatica en phrases cle uit 
mijn hoofd 
- de trappen  van 
vergelijkingen in het Frans 
begrijpen 
- Werkwoorden vervoegen en 
in de juiste vorm in een zin 
zetten  
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- Eenvoudige feitelijke 
informatie en korte uitleg over 
voorspelbare alledaagse zaken 
begrijpen.  
- de hoofdlijnen en feitelijke 
informatie begrijpen in een 
Franse tekst en vragen 
daarover beantwoorden 
 

Luister- leestoets P6 / P7 
 

Workshopsessie Chapitre 9 afronding 
 
          -         Oefentoets Arrêt 

- Bron I phrases clé: Parler et écrire 33 – 34 
- Francofolie: Visiter Toulouse 36 - 37 


