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

Vak: Frans unité 4  Klas: 1 HV; 2 lesuren per week  
Algemene informatie: Wat moet je kennen Wat moet je kunnen Toetsing: Unité 4 
 
Les periode  week 15 t/m week 
25  (10 weken) 
 
 
 
Unité 4:  
 
 
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 4 
-on 
- wanneer is iets 
-hoe oud iemand is 
-de seizoenen 
-de vervoeging van het werkwoord POUVOIR, 
PRENDRE 
-De gebiedende wijs 
-De bestelling 
- hoeveelheid 
-gewichten/maat en inhoud 
-willen/graag willen 
-woorden van hoeveelheid 
-Het delend lidwoord 
 
Phonetique: De nasale klanken 
 
Lexique: Comment dit-on….? (hoe zeg je) 
 
Vocabulaire: livre de l’élève (tekstboek) 
 : page 110 - 111(Livre de l'élève) 

- Glossaire unité 2 (leçon 1+2+3) 
- Mag.com  (page 111) 
- Lecture et Lexique (page 111) 
- Projet final: Maak een krant (page 86) 
- Jeu: Dessinez et Gagnez!(page 87) 
- Frans in andere vakken: Musique 

(page 88) 
- Teste de connaissances (page 89) 

---------------------------------------------------
--- 

 
 

 

Unité 4 
Doel 
►  Data en feestdagen 
► Winkels, winkelen, een product kunnen 
kopen 
► in een restaurant iets kunnen bestellen 
►Kunnen zeggen wat je lievelingseten is 
►hoeveelheid uit kunnen drukken. 
 
 
Projet final: Maak een krant:  week 25 
(eindopdracht unité 3): in groepjes van 
3-4 : kies een voedingsmiddel en ga op 
zoek naar de herkomst ervan)  (page 86) 
 
 
 
 
● 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 4: week 25 
 kennis ( vocabulaire, grammatica)  
Herkansbaar : ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


