
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
  
Vak: Frans unité 1+2  Klas: 2 HV: 4 lessen per week  
    

Algemene 
informatie: 

Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 

Lesperiode:  
week 36 t/m week 46 
 
Aantal lessen per week: 
4 
 
Methode: 
Carte Orange 
 
Hoofdstuk: 
Unité 1 + Unité 2 
 
Bladzijde: 
Unité 1: pages 11-19 livre 
de textes 
 
Unité 1:  cahier d’activités 
 
 
Extra websites: 
CarteOrange.nl via 
Magister 
 
Overig: 
- 
 

● Apprendre 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8 
● De spreekoefeningen 

conversation (tb) blz 16,17 en 
blz 26, 27 

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

vous toutes 
● levez-vous 
● Prenez vos livres 
● et vos stylos, vos livre de 

textes et vos cahiers 
d’exercices 

● Levez vous 
● Fermez vos livres 
● Ouvrez vos livres 
● Venez! 
● Entrez! 
● Montrez moi vos devoirs 
● Notez vos devoirs 

 

 
● Wat het persoonlijk voornaamwoord is in het 

Frans 
● Wat het bepaald en onbepaald lidwoord is 
● 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 

o le /luh/; la /laa/; les /lèh/ 
o 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) 

● De vervoeging van être en avoir + 
toepassing 

● In het Frans kunnen zeggen hoe je 
heet/iemand heet. Iemand kunnen 
begroeten en van iemand afscheid nemen 

● 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 

 
. 

 
Schriftelijke overhoring 1: ja 
Weging:  2x 
 
 
 
Repetitie 1: 
kennis ( vocabulaire, grammatica) 
Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  
 
Repetitie 2; vaardigheden ( lezen en 
luisteren) Unité 1 + 2 in week 49 
Weging: 4 x 
Herkansbaar: nee 
 
 

 


