
Programma van Inhoud en Toetsing Frans (PIT) 2H U3 

Unité 3 

 

Vak: Frans  Klas: 2HAVO  
    

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: maart - april 
 
Aantal lessen per week: 
2 
 
Methode: 
Carte Orange boek 2hv 
 
Hoofdstuk: 
3 
 
Bladzijden: 
werkboek 64-89 
tekstboek 20- 29( en de apprendres 
achterin, p. 96-99 
 
 
Extra materiaal: 
de woorden / uitdrukkingen die in de 
klas worden aangeboden, Dit 
hoofdstuk vooral vragen met est-ce 
que in de passé composé 
 
 
Extra websites:  
methodewebsite via Magister - unité 3 
WRTS - via de methodewebsite; 
Http://Classroom.google.com  - voor 
schrijfvaardigheid en voorbereiding 
spreek- en gespreksvaardigheid 

 
● apprendre 1.1 - 1.10 
● De TPR ( de opdrachten die je 

moet begrijpen en uitvoeren als de 
docent of een medeleerling ze 
zegt. - zie studiewijzer 

 
 
 

 
● Alles uit PIT 1 en 2 
● In een Franse zin het juiste woord 

kiezen dat op een lege plek moet 
komen en verklaren waarom. 

● Klokketijden kunnen verstaan en 
zeggen 

● Vervoeging van de 
werkwoordsgroep op -re zoals 
rendre ( teruggeven, overgeven in 
de zin van spugen, kotsen)  in 
tegenwoordige tijd ( présent) en 
voltooid tegenwoordige tijd ( passé 
composé) kunnen begrijpen, 
noteren en zeggen. 

● De vertaling kennen en de 
vervoeging van attendre ( wachten 
(op)), vendre ( verkopen), perdre ( 
verliezen, répondre 
((be-)antwoorden), défendre ( 
verdedigen, verbieden), entendre ( 
horen) 

● Van de behandelde werkwoorden 
uit leerjaar 1 de vervoeging 
kunnen  begrijpen, noteren en 
zeggen, in de présent en passé 
composé 

● De comment-dire zinnen 
moeiteloos kunnen opschrijven en 
zeggen ( hoe zeg je … = 
Apprendre 3.4, 3.9; ex. 3.14; 
3.32,) 

 
Repetitie:  
Weging: 4x 
Inhoud:  
zie kennen / kunnen hier links naast 
Vorm:  
lezen + luistervaardigheid 
 
 
Overig: 
 
in de klas huiswerkoverhoringen 
Weging: 1 x 
Inhoud:  zie “leren” - studiewijzer en 
Magister huiswerk 
 
Op afspraak een schriftelijke 
overhoring. 
Weging: 2x 
Inhoud: zie “kennen en kunnen” 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTc1OTU3ODIyNTVa
https://docs.google.com/document/d/1QzD8LhZZZ6MZlHPHHTkz4SRulADzqK5RVeJGaTI6Kbk/edit?usp=sharing


Programma van Inhoud en Toetsing Frans (PIT) 2H U3 

http://bit.do/frans4wolfert naslag 
over de vervoeging van de 
werkwoorden 
 
 
 
 
 
 

● In een leestoets uit unité 3 ( en 
van het onderwerp - sport et 
collège?) de inhoud kunnen 
begrijpen en weergeven aan de 
hand van vragen; 

● Parler: Vertellen over films en / of 
sportwedstrijden, iemand 
uitnodigen mee te kijken, (1.15) 
Vragen over het afgelopen 
weekend stellen en op vragen 
daarover antwoord kunnen geven 
( 2.33 en aantekeningen; Een 
korte spreekbeurt kunnen houden 
over sport; De spreekoefeningen 
uit unité 3 toepassen in een nieuw 
gesprek 

● Écouter: klokketijden kunnen 
verstaan in aankondigingen; 
Details van een geluidsfragment 
kunnen weergeven aan de hand 
van vragen ( 3.25, Option Écouter) 

 
● Ecrire: Een facebook-post in het 

Frans schrijven om een dag op 
school te beschrijven ( 3.35) 

 

http://bit.do/frans4wolfert

