
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)  
H2frans 1 + V2frans 1 / Unité 1 t/m 6/1HV 

Unité 1/ 2HV (week 36 t/m week 10) 
H2 + V2/ FRANS 1 
Unité 1 Carte Orange/ Boek HV1 
 
Vak: Frans  Klas: H2+V2 - 4 uur UNITÉ 1 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
Lesperiode:  
week 36 t/m week 40 
 
Aantal lessen per week: 
4 
 
Methode: 
Carte Orange  
 
Boek: 1HV 
Hoofdstuk: 1 
 
Bladzijde: 
Unité 1: pages 11-19 livre de textes 
Unité 1:  cahier d’activités (werkboek) 
Unite 1: apprendre (vocabulaire) 
 
Extra materiaal: 
activiteiten,  bijpassende woorden en 
uitdrukkingen 
 
Extra websites: 
CarteOrange.nl via Magister 
 
Overig: 
Kahoot 
Wrts: vocabulaire (apprendre unité 1) 
Classroom.google.:  docs. extra 
uitleg lidwoord  
You tube: dialogen “ je me présente”  
 
 
 
 

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

conversation (tekstboek) blz 
16,17 

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

à vous toutes 
●  présente, présent 
●  écoutez! 
● entrez! 
● Asseyez vous! 
● Prenez vos livres de 

textes 
 

 

 
Groep 1 Unite 1 
● het verschil kunnen horen tussen 

o le /luh/; la /laa/; les /lèh/ 
o il /iell/; elle /el/; il y a /ielja/ 
o il/elle als vervanging van 

personen en zaken 
o het gebruik van il y a 
o de vervoeging van ww'er (blz 

96) 
o de dagen van de week 
o getallen 0-20 (blz 97) 

 
 
Groep 2: start bij unité 2 
(apprendre unité 2) 

- vervoeging van het ww avoir 
(hebben) (100) 

- getallen 0-20 (blz 97) 
- de dagen van de 

week(aantekening) 
- de vorming van de 

ontkenning (blz 99) 
- Voorzetsels bij landen/steden 

en dorpen 
- De vervoeging van het ww 

faire, mettre, prendre, aller au 
présent 

- het bezittelijk voornaamwoord 
(blz 101) 

 
Thema: jezelf voorstellen 
● in het Frans kunnen zeggen hoe je 

heet/iemand heet. Iemand kunnen 

 
Schriftelijke overhoring : ja 
Weging:  2 
 
Groep 1 
Repetitie  hoofdstuk 1 
kennis ( vocabulaire, grammatica) 
Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  in eerste periode 
 
 
 
 
 
Repetitie  hoofdstuk 2 + 
grammatica: kennis ( vocabulaire, 
grammatica) Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  in eerste periode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Vaardigheden 

begroeten en van iemand afscheid 
nemen, hoe je heet, waar je 
woont, of je broertjes en zussen 
hebt, wat je hobby is 

● zeggen welke dag het 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 

● leesvaardigheid: inhoud kunnen 
begrijpen en weergeven aan de 
hand van vragen; 

● De spreekoefeningen herhalen 
en  toepassen in een nieuw 
gesprek 

● Luistervaardigheid 
Het onderwerp van 
geluidsfragmenten kunnen begrijpen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
H2 + V2 
Unité 2 Carte Orange 
 
Vak: Frans  Klas: H2+V2 - 4 uur UNITÉ 2 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing 
Lesperiode:  
week 41 t/m week 44 
 
Aantal lessen per week: 
4 
 
Methode: 
Carte Orange  
 
Boek: 1HV 
Hoofdstuk: 2 
 
Bladzijde: 
Unité 2: pages 20-29 livre de textes 
Unité 2:  cahier d’activités (werkboek) 
 
Bladzijde: 
Unité 3: pages 31-39 livre de textes 
Unité 3:  cahier d’activités (werkboek) 
 
Extra materiaal: 
activiteiten,  bijpassende woorden en 
uitdrukkingen 
 
Extra websites: 
CarteOrange.nl via Magister 
 
Overig: 
Kahoot 
Wrts: vocabulaire (apprendre unité 2 
(apprendre unité 3) 
Classroom.google.:  docs. extra 
uitleg lidwoord  
 

● Alle Apprendre unité 2 
● De spreekoefeningen 

conversation (tb) 
 

 
Herhaling groep 1 + 2 
● de vervoeging van ww-er (blz 96) 
● de vervoeging van het ww avoir 

(hebben) (100) 
● getallen 0-20 (blz 97) 
● de dagen van de 

week(aantekening) 
● de vorming van de ontkenning (blz 

99) 
● het bezittelijk voornaamwoord (blz 

101) 
●  
Nieuw  
 
groep 1 : unité 2 
● getallen van 20-69 (blz 97) 

verstaan en uitspreken  
● De vervoeging van het werkwoord 

etre (blz 102) 
 
Groep 2: unité 3 
 

● de en à  + bepaald lidwoord 
(blz 104)  

● De passé composé met avoir 
● de vervoeging van het 

werkwoord Aller, faire, 
mettre, être, avoir, ww’er,  

● getallen van 70-100 (blz 97) 
 

 
 
 

 
Schriftelijke overhoring : ja 
Weging:  2 
 
 
 
Groep 1 
Repetitie  hoofdstuk 2 + 
grammatica: kennis ( vocabulaire, 
grammatica) Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  in eerste periode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 2 
Repetitie  hoofdstuk 3 + 
grammatica: kennis ( vocabulaire, 
grammatica) Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  in eerste periode 
 
Lees en luistervaardigheid:  
Unité 2 en 3 
Herkansbaar : Nee 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaardigheden 

Thema: wonen, school en vrije tijd 
(groep 1 + 2)  
● 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, of je vrienden hebt, wie 
je lievelingsleraar is, of je school 
ver of dichtbij is. Hoe je naar 
school gaat,  woon je in een 
appartement  of in een huis, heb je 
een grote of kleine kamer, zeggen 
wat je hobby’’s zijn, wat je leuk en 
niet leuk vindt 

 
Thema: Relaties, style (groep 2) 

● praten over je vrienden 
● zeggen hoe je met hen 

communiceert 
● praten over je familie 
● In zinnetjes met een 

ontbrekend woord het juiste 
Frans woord kunnen kiezen, 

● kleding kopen 
● vragen hoeveel iets kost 
● een afspraak maken 
● mening geven over een 

voorstelling 
● In zinnetjes met een 

ontbrekend woord het juiste 
Nederlandse woord kunnen 
kiezen en dat kunnen 
vertalen in het Frans 

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

● In zinnetjes met een 
ontbrekend woord het juiste 
Nederlandse woord kunnen 

 
 
 
 
REPETITIE groep 1 
Lees en luistervaardigheid:  
Unité 1 en 2 
Herkansbaar : Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees en luistervaardigheid:  
Unité 3 en 4 
Herkansbaar : Nee 
 



 
kiezen en dat kunnen 
vertalen in het Frans 
 

● leesvaardigheid: inhoud kunnen 
begrijpen en weergeven aan de 
hand van vragen; 

● Spreekvaardigheid: Vertellen 
waar je woont, waar je op school 
zit, hoe je naar school komt, wat je 
lievelingsvak is, waar je goed in 
bent en waar je niet goed in bent 

● De spreekoefeningen uitbreiding 
van unité 1  

● Luistervaardigheid 
Het onderwerp van 
geluidsfragmenten kunnen begrijpen 
● Details van een geluidsfragment 

kunnen weergeven  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
H2+V2 
Unité 3 Carte Orange 
 
Vak: Frans  Klas: H2+V2 - 4 uur UNITÉ 3 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
Lesperiode:  
week 45 t/m week 49 
 
Aantal lessen per week: 
4 
 
Methode: 
Carte Orange  
 
Boek: 1HV 
Hoofdstuk: 3 
 
Bladzijde: 
Unité 3: pages 31-39 livre de textes 
Unité 3:  cahier d’activités (werkboek) 
 
Extra materiaal: 
activiteiten,  bijpassende woorden en 
uitdrukkingen 
 
Extra websites: 
CarteOrange.nl via Magister 
 
Overig: 
Kahoot 
Wrts: vocabulaire (apprendre unité 3) 
Classroom.google.:  docs. extra 
uitleg lidwoord  
 
 
 
 
 
 

● Alle Apprendre unité 3 
● De spreekoefeningen 

conversation (tb) 
 

 
Herhaling groep 1 
● de vervoeging van ww-er (blz 96) 
● de vervoeging van het ww avoir 

(hebben) (100) 
● getallen 0-20 (blz 97) 
● de dagen van de 

week(aantekening) 
● de vorming van de ontkenning (blz 

99) 
● getallen van 20-69 (blz 97) 

verstaan en uitspreken  
● het bezittelijk voornaamwoord (blz 

101) 
● De vervoeging van het werkwoord 

etre (blz 102) 
 
nieuw groep 1 
● de en à  + bepaald lidwoord (blz 

104)  
● De passé composé met avoir 
● de vervoeging van het werkwoord 

ALLER 
● getallen van 70-100 (blz 97) 
 
Thema: Relaties, style groep 1+2 

● praten over je vrienden 
● zeggen hoe je met hen 

communiceert 
● praten over je familie 
● In zinnetjes met een 

ontbrekend woord het juiste 
Frans woord kunnen kiezen, 

● kleding kopen 

 
Schriftelijke overhoring : ja 
Weging:  2 
 
Groep 1 
Repetitie  hoofdstuk 3 + 
grammatica: kennis ( vocabulaire, 
grammatica) Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  in eerste periode 
 
 
Lees en luistervaardigheid:  
Unité 3 en 4 
Herkansbaar : Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Vaardigheden 

● vragen hoeveel iets kost 
● een afspraak maken 
● mening geven over een 

voorstelling 
● In zinnetjes met een 

ontbrekend woord het juiste 
Nederlandse woord kunnen 
kiezen en dat kunnen 
vertalen in het Frans 

 
Nieuw Groep 2 : unité 4 

● delend lidwoord 
● de na ontkenning of 

hoeveelheid 
● de vervoeging van het 

werkwoord prendre 
 
Thema: uitgaan/film, eten en 
drinken, het weer 

● iets kunnen bestellen 
● zeggen dat je honger/dorst 

hebt 
● vragen of zeggen wat voor 

weer het is 
● zeggen hoe je met hen 

communiceert 
● praten over je familie 
● In zinnetjes met een 

ontbrekend woord het juiste 
Frans woord kunnen kiezen 

 
● leesvaardigheid: inhoud kunnen 

begrijpen en weergeven aan de 
hand van vragen; 

● Spreekvaardigheid: Vertellen 
waar je woont, waar je op school 
zit, hoe je naar school komt, wat je 
lievelingsvak is, waar je goed in 
bent en waar je niet goed in bent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 2 
 
Repetitie  hoofdstuk 4 + 
grammatica: kennis ( vocabulaire, 
grammatica) Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  in eerste periode 
 
 
Lees en luistervaardigheid:  
Unité 4 en 5 
Herkansbaar : Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
● De spreekoefeningen uitbreiding 

van unité 1  
● Luistervaardigheid 
Het onderwerp van 
geluidsfragmenten kunnen begrijpen 
● Details van een geluidsfragment 

kunnen weergeven  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
H2+V2 
Unité 4 Carte Orange 
 
Vak: Frans  Klas: H2+V2 - 4 uur UNITÉ 4 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:  
Lesperiode:  
week 49 t/m week 51 
(kerstvakantie: week 52) 
 
Aantal lessen per week: 
4 
 
Methode: 
Carte Orange  
 
Boek: 1HV 
Hoofdstuk: 4 
 
Bladzijde: 
Unité 4: pages 40-49 livre de textes 
Unité 4:  cahier d’activités (werkboek) 
 
Extra materiaal: 
activiteiten,  bijpassende woorden en 
uitdrukkingen 
 
Extra websites: 
CarteOrange.nl via Magister 
 
Overig: 
Kahoot 
Wrts: vocabulaire (apprendre unité 4) 
Classroom.google.:  docs. extra 
uitleg lidwoord  
 
 
 

● Alle Apprendre  unité 4 
● De spreekoefeningen 

conversation (tb)  
 

 
Herhaling 
● de vervoeging van ww-er (blz 96) 
● de vervoeging van het ww avoir 

(hebben) (100) 
● getallen 0-20 (blz 97) 
● de dagen van de 

week(aantekening) 
● de vorming van de ontkenning (blz 

99) 
● getallen van 20-69 (blz 97) 

verstaan en uitspreken  
● het bezittelijk voornaamwoord (blz 

101) 
● De vervoeging van het werkwoord 

etre (blz 102) 
● de en à  + bepaald lidwoord (blz 

104)  
● De passé composé met avoir 
● de vervoeging van het werkwoord 

ALLER 
● getallen van 70-100 (blz 97) 

 
Nieuw groep 1+2 
● delend lidwoord 
● de na ontkenning of hoeveelheid 
● de vervoeging van het werkwoord 

prendre 
 
Thema: uitgaan/film, eten en 
drinken, het weer 
● iets kunnen bestellen 

 
Schriftelijke overhoring : ja 
Weging:  2 
 
 
Groep 1 
Repetitie  hoofdstuk 4 + 
grammatica: kennis ( vocabulaire, 
grammatica) Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  in eerste periode 
 
REPETITIE Groep 2 
Lees en luistervaardigheid:  
Unité 4 en 5 
Herkansbaar : Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 2 
Repetitie  hoofdstuk 5 + 
grammatica: kennis ( vocabulaire, 
grammatica) Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  in eerste periode 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaardigheden 

● zeggen dat je honger/dorst hebt 
● vragen of zeggen wat voor weer 

het is 
● zeggen hoe je met hen 

communiceert 
● praten over je familie 
● 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 

● leesvaardigheid: inhoud kunnen 
begrijpen en weergeven aan de 
hand van vragen; 

● Spreekvaardigheid: Vertellen 
waar je woont, waar je op school 
zit, hoe je naar school komt, wat je 
lievelingsvak is, waar je goed in 
bent en waar je niet goed in bent 

● De spreekoefeningen uitbreiding 
van unité 1, 2, 3  

● Luistervaardigheid 
Het onderwerp van 
geluidsfragmenten kunnen begrijpen 
● Details van een geluidsfragment 

kunnen weergeven  
 

 
Groep 2 
Lees en luistervaardigheid:  
Unité 5 en 6 
Herkansbaar : Nee 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
H2+V2 
Unité 5 Carte Orange 
 
Vak: Frans  Klas: H2+V2 - 4 uur UNITÉ 5 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:  
Lesperiode:  
week 2 t/m week 5 
 
Aantal lessen per week: 
4 
 
Methode: 
Carte Orange  
 
Boek: 1HV 
Hoofdstuk: 5 
 
Bladzijde: 
Unité 5: pages 50-59 livre de textes 
Unité 5:  cahier d’activités (werkboek) 
 
Extra materiaal: 
activiteiten,  bijpassende woorden en 
uitdrukkingen 
 
Extra websites: 
CarteOrange.nl via Magister 
 
Overig: 
Kahoot 
Wrts: vocabulaire (apprendre unité 5) 
Classroom.google.:  docs. extra 
uitleg lidwoord  
 
 
 
 
 
 

● Alle Apprendre  
● De spreekoefeningen 

conversation (tb)  
 

 
Herhaling 
● de vervoeging van ww-er (blz 96) 
● de vervoeging van het ww avoir 

(hebben) (100) 
● getallen 0-20 (blz 97) 
● de dagen van de 

week(aantekening) 
● de vorming van de ontkenning (blz 

99) 
● getallen van 20-69 (blz 97) 

verstaan en uitspreken  
● het bezittelijk voornaamwoord (blz 

101) 
● De vervoeging van het werkwoord 

etre (blz 102) 
● de en à  + bepaald lidwoord (blz 

104)  
● De passé composé met avoir 
● de vervoeging van het werkwoord 

ALLER 
● getallen van 70-100 (blz 97 
● delend lidwoord 
● de na ontkenning of hoeveelheid 
● de vervoeging van het werkwoord 

prendre 
● leesvaardigheid: inhoud kunnen 

begrijpen en weergeven aan de 
hand van vragen; 

● Spreekvaardigheid: alle 
voorgaande kennis in een gesprek 
kunnen gebruiken 

 
 

 
Schriftelijke overhoring : ja 
Weging:  2 
 
 
 
Groep 1 
Repetitie  hoofdstuk 5 + 
grammatica: kennis ( vocabulaire, 
grammatica) Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  in eerste periode 
 
 
 
Groep 2 
Repetitie: revisie boek 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vaardigheden 

● Luistervaardigheid 
Het onderwerp van 
geluidsfragmenten kunnen begrijpen 
● Details van een geluidsfragment 

kunnen weergeven  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
H2+V2 
Unité 6 Carte Orange 1HV 
Unité 1 Carte Orange 2HV 
 
Vak: Frans  Klas: H2+V2 - 4 uur Unite 6 1HV/ Unité 1  2HV 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Unité 6 
Lesperiode:  
week 6 t/m week 10 
 
Aantal lessen per week: 
4 
 
Methode: 
Carte Orange  
 
Boek: 1HV 
Hoofdstuk: 6 
 
Bladzijde: BOEK HAVO 1 
Unité 6: pages 60-6 9 livre de textes 
Unité 6:  cahier d’activités (werkboek) 
 
Bladzijde: BOEK HAVO 2 
Unité 1: pages 10-19 livre de textes 
Unité 1:  cahier d’activités (werkboek) 
 
Extra materiaal: 
activiteiten,  bijpassende woorden en 
uitdrukkingen 
 
Extra websites: 
CarteOrange.nl via Magister 
 
Overig: 
Kahoot 
Wrts: vocabulaire (apprendre unité 6 
boek 1hv) 
Classroom.google.:  docs. extra 
uitleg lidwoord  

 
BOEK HAVO 1 

● De spreekoefeningen 
conversation (tb)  

● Alle Apprendre unité 6 boek 1 
 
BOEK HAVO 2 

● Passe compose met  avoir 
en être 

●  
 
 
 

 
Herhaling 
● De vervoeging van het werkwoord 

etre (blz 102) 
● de en à  + bepaald lidwoord (blz 

104)  
● De passé composé met avoir 
● de vervoeging van het werkwoord 

ALLER 
● getallen van 70-100 (blz 97 
● delend lidwoord 
● de na ontkenning of hoeveelheid 
● de vervoeging van het werkwoord 

prendre 
 
Nieuw 
BOEK HAVO 2  

● Passe compose met  avoir 
en être 

● Voorzetsels bij landen/steden 
en dorpen 

● De vervoeging van het ww 
faire 

 
Thema: reizen, vervoer, vakantie 
● de weg vragen/wijzen 
● om herhaling vragen 
● zeggen wat je gedaan hebt en 

waar je geweest bent 
● zeggen hoe je gereisd hebt 

(vervoermiddel) 
● leesvaardigheid: onderscheid 

verleden en tegenwoordige tijd 

 
Schriftelijke overhoring : ja 
Weging:  2 
 
Groep 1 
SO hoofdstuk 6 + grammatica: 
kennis ( vocabulaire, grammatica) 
Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  in eerste periode 
 
REPETITIE 
Lees en luistervaardigheid:  
Unité 5 + 6 
Herkansbaar : Nee 
 
 
 
Groep 1+2 
Repetitie  Boek 2HV- hoofdstuk 1 + 
grammatica: kennis ( vocabulaire, 
grammatica) Weging: 4x 
Herkansbaar: ja  in eerste periode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vaardigheden 

● Spreekvaardigheid: alle 
voorgaande kennis in een gesprek 
kunnen gebruiken 

● Luistervaardigheid 
Het onderwerp van 
geluidsfragmenten kunnen begrijpen 
● Details van een geluidsfragment 

kunnen weergeven  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


