Frans – 4 vwo Grandes Lignes: chapitre 2 /Lijst woorden eindexamen + oefenen met examenopgaven Leerperiode 2
Verwondersessie week 44
- De woordraadstrategieën (Naslag/
Leerstof ch.1/Tuyaux A)
-Hoe gebruik je het woordenboek?
- Hoe lees je een tekst (ch.1/Lire C)
-PPT : Les comparatifs (Ch.1/C)
- On

Verwondersessie week 45

Verwondersessie week 46
-Exercice d’écoute: ch.2/A :
entretien sur la fête de la
musique.
-Votre opinion : vous allez
parler à deux (exercice n.4)

-NU Actueel : on regarde
une vidéo et on lit un article
de journal : Saleté à Paris

Workshopsessies / Oefenstof
e
- CE 2013 vmbo-t 1 tijdvak t/m tekst 5
- Chapitre 1/C: Vocabulaire C, (lezen)
- Grammaire C (alle opdrachten)
- Écouter C (alle opdrachten)
- Boek Frans (lezen, samenvatten, analyseren..)

Verwondersessie week 47
-Comment analyser un
texte d’examen.
-Didactisez un texte d’examen.
- Ch.2 :parler A

Workshopsessies / Oefenstof
e
-CE vmbo-t 2014 1 tijdvak t/m tekst 5
Lijst woorden Eindexamen Frans : Naslag → Tuyaux
38,39,40,41,42
-Chapitre 2: écrire A (alle opdrachten)
-Boek Frans (uitlezen,samenvatten,analyseren..)
Workshopsessie / Oefenstof
- Toets Boek: On a volé Mona Lisa
e
- CE vmbo-t 2014 1 tijdvak t/m tekst 10
-Lijst woorden Eindexamen Frans : Naslag → Tuyaux
38,39,40,41,42.
-Chapitre 2: Lire A

Workshopsessies / Oefenstof
-Chapitre 2: vocabulaire A (lezen)
e
- CE 2013 vmbo-t 1 tijdvak t/m tekst 15
-Lijst woorden Eindexamen Frans : Naslag → Tuyaux
38,39,40,41,42.
- Boek Frans (lezen, samenvatten, analyseren..)
Check de leerdoelen. Ik kan:
1- het woordenboek gebruiken;
2- de vergrotende en de
overtreffende trap herkennen en
gebruiken;
3- belangrijke feitelijke informatie
begrijpen in korte verslagen en
artikelen.

Check de leerdoelen. Ik kan
1-de hoofdpunten verstaan van
nieuwsberichten op de radio en van
eenvoudiger opgenomen materiaal over
vertrouwde onderwerpen.
2-Ik heb uit mijn hoofd geleerd:
- signaalwoorden
- veelvoorkomende vragen
- basiswoorden

Check de leerdoelen. Ik kan:

Check de leerdoelen.

1- de inhoudelijke informatie van het
meeste opgenomen of uitgezonden
geluidsmateriaal over onderwerpen
van persoonlijk belang verstaan.

1-Ik kan korte, eenvoudige
beschrijvingen geven van
gebeurtenissen en activiteiten.

2- een eenvoudig persoonlijk briefje
schrijven via de post, e-mail of via
andere sociale media.
3- leerdoel 2 van week 45

2-Ik heb een Frans boek gelezen en
kan erover praten
3- leerdoel 2 van week 45

Frans 4 vwo

Grandes Lignes: chapitre 2/ Lijst woorden eindexamen + oefenen met examenopgaven
Verwondersessie week 49

Verwondersessie week 48

-Uitleg: analyse CE havo
e
2014 1 tijdvak;
-les stratégies de lecture ;
-les différentes questions
d’examen.

-Chapitre 2: regarder B;
-On analyse ensemble un
article de journal.

Workshopsessies / Oefenstof
-Chapitre 2: vocabulaire B (lezen)
-Lijst woorden Eindexamen Frans: Naslag →
Tuyaux: 38,39,40,41,42 goed leren.
e
- CE vmboT 2014 1 tijdvak t/m tekst 15

Verwondersessie week 50
Communicatieweek
PTA Toets P1 Leesvaardigheid
(120 min)

Verwondersessie week 51
Vidéo TV5 : la vie d’un
français célèbre
Ch.2 : écouter C

Workshopsessies / Oefenstof
Communicatieweek

Workshopsessie / Oefenstof
-Chapitre 2: Lire B/C, Grammaire B/C
(alle opdrachten). Vocabulaire C.

Workshopsessies / Oefenstof
Toets lijst woorden Eindexamen Frans
e
-CE vmboT 2014 1 tijdvak afmaken en
nakijken.
-Naslag → Tuyaux → Eindexamen Frans:
lees de theorie goed.

-Commence à lire un livre en français.

Check de leerdoelen. Ik kan:

Check de leerdoelen.
Check de leerdoelen. Ik kan:

1-Ik heb de CE lijst woorden,
signaalwoorden en de
veelvoorkomende vragen uit mijn
hoofd goed geleerd.

1-een CE dat ik hebt gemaakt goed
analyseren.

2- Ik heb de theorie
(leesstrategieën) goed gelezen.

2- Ik heb de theorie (leesstrategieën) goed
gelezen.

3- Ik kan een krant artikel goed
analyseren.

Leerperiode 2

.

1-aangeven welke informatie relevant is,
gegeven een vaststaande behoefte;
2-de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte)
aangeven;
3-de betekenis van belangrijke elementen
van een tekst aangeven;
-4-relatie tussen delen van een tekst
aangeven
5-conclusies trekken met betrekking tot
intentie, opvattingen en gevoelens van de
auteur.

Check de leerdoelen. Ik kan:
1- de hoofdpunten verstaan van
nieuwsberichten op de radio en
van eenvoudiger opgenomen
materiaal over vertrouwde
onderwerpen.
2-hoofdthema en belangrijkste
argumenten begrijpen in
eenvoudige teksten in tijdschriften,
kranten of op internet.

