
 
Leerjaar 1- Klas 1HV / Methode:  À PLUS Programma van Inhoud en Afsluiting 
 

Vak: Frans unité 3  Klas: 1 HV; 2 lesuren per week  
Algemene informatie: Wat moet je kennen Wat moet je kunnen Toetsing: Unité 3 
 
Les periode  week 6 t/m week 
15 (10  weken) 
 
 
Unité 3:  
 
 
Vaardigheden 

- luistervaardigheid 
- leesvaardigheid 
- spreekvaardigheid 
- gespreksvaardigheid 

 
 
 À PLUS :  Cahier d’exercices 
(werkboek) + livre de l’élève 
(tekstboek) 
 
Overig: 
Kahoot 
Wrts of Quizlet: vocabulaire  
Classroom.google.:  docs. extra 
uitleg  
You tube: voor dialogen “ je me 
présente”  
Peerscholar: schrijfvaardigheid 
 
 
 
 
 

Unité 3 
-Het bijvoeglijk naamwoord 
- Waarom/omdat 
- bijwoorden( trop, très, un peu, assez) 
- Kleuren 
- Van wie? 
-Jouer à/ jouer de/ jouer du/de la. de l’/ des 
- de vervoeging van het werkwoord METTRE 
en LIRE en ALLER 
- De vraag zin: Est-ce que- qu'est-ce que, a 
qui, pourquoi 
 
Phonetique: De intonatie 
 
Lexique: Les vêtements  
 
Vocabulaire: livre de l’élève (tekstboek) 
 : page 108 - 110 (Livre de l'élève) 

- Glossaire unité 2 (leçon 1+2+3) 
- Mag.com  (page 109) 
- Lecture et Lexique (page 110) 
- Projet final: expositie 
- Jeu: La bataille Navale (page 71) 
- Frans in andere vakken: Een cultuur 

van vrede (page 72) 
---------------------------------------------------
--- 

Herhaling unité 3: Week 1+2 
 

 
 

Unité 3 
Doel 
►  Personen kunnen beschrijven 
► info over je familie 
► kunnen vertellen over de eigen 
activiteiten en vrije tijd 
 
Projet final: Expositie: week 15 
(eindopdracht unité 3): in groepjes van 
3-4  Verzin een kledingstijl  
page 70 
 
 
 
 
 
● leesvaardigheid: inhoud kunnen 

begrijpen en weergeven aan de hand 
van vragen; 

● Spreekvaardigheid  
● Schrijfvaardigheid 
● Luistervaardigheid 
Het onderwerp van geluidsfragmenten 
kunnen begrijpen 
 
 

 
Mondelinge overhoring: ja (mogelijk) - 
gesprekje of woord overhoring 
Weging: 1x 
 
Schriftelijke overhoring: ja  
 weging 2x:  
Herkansbaar: Nee 
 
Repetitie: ja  
RTTI-toets/ weging: 4x 
Hoofdstuk 3: week 15 
kennis ( vocabulaire, grammatica)  
Herkansbaar : ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


