
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 
 

Vak: Frans unité 1+ 2  Klas: 1 HV; 2 lesuren per week  
Algemene informatie: Wat moet je kennen Wat moet je kunnen Toetsing: 
 
Les periode  week 36 t/m 
week  46 
 
Unité 1 + 2 
 
Vaardigheden 

- luistervaardigheid 
- leesvaardigheid 
- spreekvaardigheid 
- gespreksvaardigheid 

 
 

-bepaald en onbepaald lidwoord: 
enkelvoud. meervoud 
- il /elle  voor personen 
- vervoeging van het ww être (zijn) 
- de betekenis van 

● bonjour 
● Comment vas-tu? 
● Comment tu t’appelles? 
● tu habites où ? 
● Quel est ton hobby? 
● Quel ages as-tu? 
● Au revoir 
● Bonjour á vous tous et á 

vous toutes 
● Prenez vos livres 
● Fermez vos livres 
● Venez! 
● Entrez! 
● Montrez moi vos devoirs 

 
 

 
- Zeggen hoe je heet 
- zeggen hoe iemand heet 
- vragen hoe iemand heet 
- begroeten en afscheid nemen 
- onderscheid un / une 
- verbinding un/une met zelfst nw 
- onderscheid il / elle, verbinding il / elle 
- woorden als bonjour/ au revoir 
- Hoe je personen en zaken kunt vervangen door 

il/elle 
- Het gebruik van il y a (er is, er staat, er zijn) 
- het verschil en verbinding kunnen horen tussen 

- le /luh/; la /laa/; les /lèh/ 
- il /iell/; elle /el/; il y a /ielja/ un/une 

(Luisteren & uitspraak) 
- De hoofdzaken kunnen begrijpen uit een verteld 

verhaaltje over school, hobby’s,(zie apprendre) 
- Een gesprekje kunnen voeren met een vriend(in) 

over je waar je op school zit, Wat je in het 
weekend doet, of je vrienden hebt, wat je 
lievelingssport is,  

- In zinnetjes met een ontbrekend woord het juiste 
Frans woord kunnen kiezen 

- In zinnetjes met een ontbrekend woord het juiste 
Nederlandse woord kunnen kiezen en dat 
kunnen vertalen in het Frans 

-  
 
 

 
Mondelinge overhoring: 
ja (mogelijk) - gesprekje 
of woord overhoring 
Weging: 1x 
 
Schriftelijke overhoring: 
ja  
 weging 2x:  
Herkansbaar: Nee 
 
Repetitie: ja  
RTTI-toets/ weging: 4x 
Herkansbaar : ja,  in 
eerste periode 
 
 
 
 
 

 
 


