
Jaar:  4 MAVO  

P7, T2, T3, T4                            FRANS 

Periode:  3 en 4 

Week Leerdoelen Criteria Leertaak Leeractiviteiten Bronnen en oefeningen Evaluatie 

2 
 
8 
januari 

Frans kijken, luisteren,  
 
2e  en 3e  uur lezen 
Chapitre 13 

  
 
Veelvoorkomende 
vraagwoorden en 
zinnen (p 142) leren 
 
Vocabulaire Lire 1 en 2 
herhalen 

Cito Kijk- en Luistertoets Cito 
 
Grandes Lignes Chapitre 
13, lees Bron H,I,J en 
maak oefeningen 13 
t/m 23 

Nakijken en bespreken 
 
 

3 
 
15 
januari 

Frans kijken, luisteren,  
 
2e en 3e  uur lezen 
Chapitre 13 

Lezen je kunt: 

- aangeven welke relevante informatie 

een tekst bevat, gegeven een 

bepaalde informatiebehoefte 

- de hoofdgedachte van een 

tekst(gedeelte) aangeven 

- de betekenis van belangrijke 

elementen van een tekst aangeven 

- gegevens uit een of meer teksten 

met elkaar vergelijken en daaruit 

conclusies trekken 

- verbanden tussen delen van een 

tekst aangeven. 

- het gebruik van speciale 

stijlmiddelen herkennen 

- conclusies trekken met betrekking 

tot het schrijfdoel, de opvattingen, de 

gevoelens van de auteur en tot het 

beoogde publiek. 

 

 
 
Veelvoorkomende 
vraagwoorden en 
zinnen leren 
 
Vocabulaire Lire 1,2 
herhalen lire 3 leren 

Cito Kijk- en Luistertoets Cito 
 
Ch 13, Lees Bron K,L,M 
en maak oefeningen 24 
t/m 31 

nakijken en bespreken 

4 
 
22 
januari 

Frans kijken, luisteren,  
 
2e uur en 3e lezen 
Chapitre 13 

  
 
Veelvoorkomende 
vraagwoorden en 
zinnen leren 
 
Herhalen Vocabulaire 

Cito Kijk- en Luistertoets Cito. 
Ch 13, Lees  Bron N,O,P 
en maak oefeningen 32 
t/m 41 
Uitdelen boekje 
Mondeling Frans 
Maak 1 en 2 

nakijken en bespreken 



lire 1,2,3 en leren 4 

5 
 
29 
januari 

T3 Cito Kijk –en 
Luistertoets 
 

 Je kunt: 

- aangeven welke relevante informatie 

een tekst bevat, gegeven een 

bepaalde informatiebehoefte 

- de hoofdgedachte van een 

tekst(gedeelte) aangeven 

- de betekenis van belangrijke 

elementen van een tekst aangeven 

- anticiperen op het meest 

waarschijnlijke vervolg van een 

gesprek. 

 

  Geef antwoord op de 
vragen in het boekje 
Mondeling: 3 en 4 

 

6 
 
5 
februari 

Mondeling 
voorbereiden 
 
Lezen Chapitre 13 

 Vragen beantwoorden 
in het Frans 
 
Veelvoorkomende 
vraagwoorden en 
zinnen leren 
 
Vocabulaire 1 t/m 4 
herhalen Lire 5 leren 

Uitspraak oefenen 
Uit het hoofd leren  

Boekje Mondeling. Geef 
antwoord op de vragen 
van onderdeel 5 en 6. 
 
Ch 13 Lees Bron Q,R,S 
en maak de oefeningen 
42 t/m 50 

nakijken en bespreken 

7 
 
12 
februari 

Mondeling 
voorbereiden 
 
Lezen Chapitre 13 

 Vragen beantwoorden 
in het Frans 
 
Veelvoorkomende 
vraagwoorden en 
zinnen leren 
 
Vocabulaire 6 
Herhalen Vocabulaire 1 
t/m 5 

Uitspraak oefenen 
Uit het hoofd leren 

Boekje Mondeling. Geef 
antwoord op de vragen 
van onderdeel 7. 
 
 
Lees Ch 13 Bron T,U,V 
en maak oefeningen 51 
t/m 56 

nakijken en bespreken 

8 
 
15 – 23 
februari 

VOORJAARSVAKANTIE 
 
 
 
 

VOORJAARSVAKANTIE 
 

VOORJAARSVAKANTIE 
 

VOORJAARSVAKANTIE 
 

VOORJAARSVAKANTIE 
 

VOORJAARSVAKANTIE 
 



9 
 
 
26 
februari 

 
T4 Mondeling 
 

Je kunt: adequaat reageren in veel 

voorkomende sociale contacten, zoals 

begroeten 

- informatie geven en vragen 

- naar een mening/oordeel vragen en 

een mening/oordeel geven 

- uitdrukking geven aan en vragen 

naar (persoonlijke) gevoelens 

- een persoon, object of gebeurtenis, 

ook uit het verleden en in de 

toekomst, beschrijven. 

 

Vragen beantwoorden 
in het Frans. 
Individueel, 10 minuten. 
 
 

Uitspraak oefenen 
Uit het hoofd leren 

Leer Vragen en 
antwoorden 1 t/m 7 van 
het boekje Mondeling 
Frans. 

 

10 
 
4 maart 

P7 Leesvaardigheid 
examenidioom 
 

 Leren Vocabulaire Lire 1 
t/m 6 F-N 
 
Veelvoorkomende 
vraagwoorden en 
zinnen F-N 

Chapitre 13 en 
vocabulaire 1 t/m 6 
 
Veelvoorkomende 
vraagwoorden en 
zinnen 
 

Chapitre 13 en 
vocabulaire 1 t/m 6 
 
Veelvoorkomende 
vraagwoorden en 
zinnen 

 

11 
 
11 
maart 

T2 Leesvaardigheid Je kunt: 

- aangeven welke relevante informatie 

een tekst bevat, gegeven een 

bepaalde informatiebehoefte 

- de hoofdgedachte van een 

tekst(gedeelte) aangeven 

- de betekenis van belangrijke 

elementen van een tekst aangeven 

- gegevens uit een of meer teksten 

met elkaar vergelijken en daaruit 

conclusies trekken 

- verbanden tussen delen van een 

tekst aangeven. 

- het gebruik van speciale 

stijlmiddelen herkennen 

- conclusies trekken met betrekking 

tot het schrijfdoel, de opvattingen, de 

gevoelens van de auteur en tot het 

beoogde publiek. 

 

 Een heel examen 
maken 

  

12 / 13 
 
18-24 
maart 

COMMUNICATIEWEEK      

13 
 

Examentraining Laatste week vóór 
deadline examendossier 

    



25 
maart 

 

14 
 
1 april 

Examentraining       

15 
 
8 april 

Examentraining      

16 
15 april 

Examentraining      

17 Examentraining / start 
meivakantie op 
donderdag 

     

18 Meivakantie tot 5 mei Meivakantie tot 5 mei Meivakantie tot 5 mei Meivakantie tot 5 mei Meivakantie tot 5 mei Meivakantie tot 5 mei 

19 Start Centraal Examen 
7 tot 19 mei 

     

24 Bekendmaking 
Normering 10 juni 

     

       

 
 

 

 


