
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 

Vak: Frans  Klas: 3HAVO  
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
Lesperiode: september, october 
 
 
Aantal lessen per week: 
3 
 
Methode: 
Carte Orange 
 
Hoofdstuk: 
1 
 
Bladzijde: 
10 - 40; 142-143 ( unité 1) 
 
Extra materiaal: 
Via Magister in Carte-Orange site 
 
Extra websites: 
peerScholar - voor 
schrijfvaardigheid 
symbaloo naslag over de 
vervoeging van de werkwoorden 
Google Classroom H3A 
aanmelden met code m0886bj 
Google Classroom H3B 
aanmelden met code 1l6rd5 
 
 
 
 
 

● Alle apprendre van unité 
1 

● de hoofdpunten van de 
grammatica van unité 1 (  
Précis grammatical par. 
10 & 16 & 29 & 37 = 
Vraagzinnen en 
vraagwoorden,  

● vervoeging in zes tijden 
van  
o avoir 
o être 
o faire 
o aller 
o pouvoir 
o vouloir 
o -er werkwoorden 
o - ir werkwoorden als 

choisir 

 
● Een foto uit het boek kunnen beschrijven 
● In een gesprekje vragen kunnen stellen over je 

gesprekspartner’s vakantie en op vragen over die 
van jou antwoord kunnen geven 

● In een Franse zin het juiste woord kiezen dat op 
een lege plek moet komen én uitleggen waarom 
dat de beste keuze is 

● Van de werkwoorden uit die hier links staan de 
vervoeging kunnen geven in de passé composé, 
présent, futur, plus-que-parfait, imparfait en futur du 
passé volgens de behandelde methode 

● De comment-dire zinnen moeiteloos kunnen 
opschrijven ( hoe zeg je …) en zeggen. 

● In een leestoets van het niveau uit unité 1 ( en van 
het onderwerp - Provence / Côte d´Azur) de inhoud 
kunnen begrijpen en weergeven aan de hand van 
vragen; 

● Het verschil kunnen horen tussen een zin in de 
tegenwoordige tijd en een in de voltooid 
tegenwoordige tijd ) de passé composé / zie 
oefening 1.7 

● Het onderwerp van geluidsfragmenten kunnen 
weergeven;  

● Details van een geluidsfragment kunnen 
weergeven aan de hand van vragen 

● De spreekoefeningen uit unité 1 kunnen toepassen 
in een nieuw gesprek 

Mondelinge overhoring: ja 
(mogelijk) - gesprekje of woord 
overhoring 
Weging: 1x 
 
Schriftelijke overhoring 1: ja  
Weging: 1x  
 
Schriftelijke overhoring 2: 
Werkwoorden uit kolom 2 
Weging 2x 
 
Repetitie: ja RTTI-toets 
Weging: 4x 
Inhoud: lezen / luisteren. 
Herkansbaar: ja 
 
Overig: 
Mogelijke peerScholar / google 
Classroom opdracht - niet 
herkansbaar - waarde 1x - 
onderwerp: serieus kunnen 
samenwerken, elkaar goed 
feedback kunnen geven 
 
Je hoort of mevrouw Hamzaoui 
en meneer Krommenhoek ook 
nog je een boekje laten lezen 

https://v3.peerscholar.com/Home
https://www.symbaloo.com/shared/AAAACKQS-WcAA42Agr200g==
https://www.symbaloo.com/shared/AAAACKQS-WcAA42Agr200g==
http://classroom.google.com/c/ODAyNzA4NzM1MFpa
https://classroom.google.com/u/0/c/MTU0MTQ0OTk3ODRa
https://docs.google.com/document/d/1GcW4OzO7kQ2ExxPP78unjI6l78nfPLA1nLH4ZMpIYsg/edit?usp=sharing


 


