Frans - 5havo Grandes Lignes : chapitre 5, chapitre 6 & Examenbundel
Verwondersessie
- Introductie leerperiode 3
- Grandes Lignes: chapitre 5
kijk- en luisteropdracht

Week 2

Verwondersessie
- Oefentoets kijk- en
luistervaardigheid

Januari - Februari 2020

Verwondersessie

Verwondersessie

Verwondersessie

Verwondersessie

T2 toets kijk-en
luistervaardigheid
(dinsdag 21 januari)

- Examensprint: Waar sta je?
- Comment utiliser les
stratégies de lecture?
(Het stappenplan LEZEN)

-Uitleg : het gebruik van
de werkwoordstijden
(samenvatting)

P8-4 Toets grammatica: de
reg. en onr. werkwoorden
(dinsdag 11 februari)
-Vidéo: NU-actueel

Week 4

Week 3

Leerperiode 3

Week 6

Week 5

Week 7

Workshop week 2
1-Lees goed de theorie van Grandes Lignes: Naslag – Tuyaux
-Écouter: stappenplan luisteren/kijken, voorbereiden
op luisteren, luisterdoel bepalen, tijdens het luisteren.
2- Chapitre 5 : Préparation à l’examen écouter
Maak de opdrachten: écouter A, B
3- Chapitre 6/A : Préparation à l’examen parler
Parler de soi- les informations personnelles
(in duo’s werken).
4- Naslag : apprendre les phrases-clés et le vocabulaire
thémathique n. 1,2,3.

Workshop week 4:

Workshop week 6 :
e
1- Examensprint: CE havo 2018 1 tijdvak, tekst 8 t/m 10
2- Examenbundel: onderdeel D1 (lees de theorie) D2.
3- Grammatica: de reg. en onr. werkwoorden goed
herhalen (zie huiswerk in Somtoday)
3- Lees je boek Frans

1-Chapitre 6 /C : Présenter- la présentation
(in duo’s werken).
2- Naslag : apprendre le phrases-clés et le vocabulaire
thémathique n.7,9,13,14.
e

3-Examensprint : CE havo 2018 1 tijdvak, tekst 1 t/m 3
4-Examenbundel: grammatica (onderdeel C) C1.6, C3.
-

Workshop week 3:
1- Chapitre 5: maak de opdrachten: écouter C, regarder D;
2- Chapitre 6/A: Parler de soi- les sujets quotidiens
(in duo’s werken) ;
3- Naslag : apprendre les phrases-clés et le vocabulaire
thémathique n. 4,5,6.

Workshop week 5:
1- Examenbundel: grammatica C4.6, C4.7.
e

2- Examensprint: CE havo 2018- 1 tijdvak. Maak tekst 4
t/m 7. Lees goed het stappenplan LEZEN.
3- Naslag : apprendre les phrases-clés et le vocabulaire
thémathique 16,18,19.
4- Lees je boek Frans

Workshop week 7:
1-Examenbundel: onderdeel D3(tekst maken).
Leren D4 (de veelvoorkomende vragen) en D6 (de
voor-en achtervoegsels);
2- Examensprint: CE havo 2018 1e tijdvak afmaken,
nakijken en maken het foutenanalyse.
3- Lees je boek Frans (toets boek 03 maart)
-

Check de leerdoelen van week 2
1-Ik kan kijk-luisterstrategieën gebruiken;
2- Ik kan:
-de inhoudelijke informatie van het
meeste opgenomen of uitgezonden
geluidsmateriaal over onderwerpen van
persoonlijk belang verstaan;
- de hoofdpunten verstaan van
nieuwsberichten op de radio en televisie
en van eenvoudiger opgenomen
materiaal over vertrouwde onderwerpen.
3- Ik kan:
-zaken of personen beschrijven en
standpunten en argumenten
verwoorden;
-strategieën toepassen om een gesprek
voortgang te doen vinden.
4- Ik heb phrases-clés en vocabulaire
thémathique geleerd.

Check de leerdoelen van week 4
Check de leerdoelen van week 3
1- zie leerdoelen 2 en 3 van week
2- Ik kan adequaat reageren in
sociale contacten met
doeltaalgebruikers en informatie
vragen en verstrekken.
3- Ik heb phrases-clés en
vocabulaire thémathique
geleerd.

1- Ik kan verworven informatie
adequaat presenteren en daarbij
zaken of personen beschrijven
en standpunten en argumenten
verwoorden.
2- Ik heb phrases-clés en
vocabulaire thémathique
geleerd.
3- Ik kan de hoofdlijnen en
feitelijke informatie begrijpen in
eenvoudige teksten of verslagen
in krant en tijdschrift.
4- Ik heb de grammatica geleerd.

Check de leerdoelen van week 5

Check de leerdoelen van week 6

Check de leerdoelen van week 7

1-Ik kan de leesstrategieën goed
gebruiken.
2-Ik heb de grammatica geleerd.
3- Ik kan hoofdthema en
belangrijkste argumenten
begrijpen in eenvoudige teksten in
tijdschriften, kranten of op
internet.
3- Ik Ik heb phrases-clés en
vocabulaire thémathique
geleerd.

1-Zie leerdoelen 1 en 2 van week 5
2- Ik heb de grammatica (de reg. en
onr. werkwoorden) goed geleerd.

1- Ik heb de veelvoorkomende
vragen in CE en de voor-en
achtervoegsels geleerd;
2-Ik kan een foutenanalyse van
een oude CE maken en mijn
fouten verbeteren.

