
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 3 V Frans Unité 3 
Helaas is ook deze unité voor een behoorlijk deel via zelfstudie met eDition. Zelfde intussen vertrouwde aanpak: jij 
maakt die opgaven, ik haal alle prestaties lager dan 56 % weg Op jouw verzoek kan ik ook oefeningen wissen, als 
je die nog een keer wilt doen. 

Vak: Frans Klas: 3 VWO 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
Lesperiode: februari, maart 

Aantal lessen per 
week: 3 

Methode: 
Carte 
Orange 

Hoofdstuk
: 3 
Bladzijde: 
74-105 &; 143-145 ( unité 3) 
& pagina’s in grammatica 
overzicht, zoals aangegeven in 
de Studiewijzer Unité 3 

Extra materiaal: 
Via Magister in CarteOrange site 

Extra websites: 
Http://Classroom.google.com   
voor schrijfvaardigheid 
http://bit.do/frans4wolfert 
naslag over de vervoeging van 
de werkwoorden 
Symbaloo pagina werkwoorden 

● Alle apprendre van unité 
1,2 & 3 

● de hoofdpunten van de 
grammatica van unité 3 
(Zie de Studiewijzer Unité 
3;  

● de werkwoorden die in 
Unité 1 en 2  behandeld 
zijn in de 6 tijden, m.n.  
• devoir-groep 
• attendre-groep ( 

perdre!) 
● sortir-groep 
● (re-)tenir - obtenir - 

(re)venir  
● prendre-groep 
● dire 
● lire 
● mettre - remettre  
● écrire - décrire  
● savoir 
● suivre  

● In een Franse zin het juiste woord kiezen dat op een 
lege plek moet komen én uitleggen waarom dat de 
beste keuze is.( aantonen dat je de contekst snapt. 

● Van de werkwoorden uit dit en het vorige hoofdstuk 
de vervoeging kunnen gebruiken in de zes tijden uit 
het gegeven schema 

● Van de behandelde werkwoorden uit leerjaar 1, 2 en 
de unités tot nu toe de vervoeging kunnen geven 

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

● In een leestoets van het niveau uit unité 3 ( en van 
het onderwerp  L'Afrique francophone, gesprekken 
en teksten het uiterlijk van personen en de meningen 
die daarover gegeven worden, over internationale 
uitwisselingen, ) de inhoud kunnen begrijpen en 
weergeven aan de hand van vragen; 

● Het verschil kunnen horen tussen een zin met een 
bijvoeglijk naamwoord ( adjectif) en een bijwoord ( 
adverbe)  

● Aan een adjectif (bijvoeglijk naamwoord) kunnen horen 
of het zelfstandig naamwoord dat het beschrijft 
mannelijk of vrouwelijk is. 

● Het onderwerp van geluidsfragmenten kunnen 
weergeven; 

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

● De spreekoefeningen uit unité 3 kunnen toepassen in 
een nieuw gesprek 

Mondelinge overhoring: ja 
(mogelijk)  gesprekje of 
woordoverhoring 
Weging: 1x 

Schriftelijke overhoring 1: in 
overleg RTTI 
Weging: 2x 

Repetitie: ja RTTI 
Weging: 4x 
Inhoud: lezen / luisteren. 
Herkansbaar: nee 

Overig: 
Mogelijke schrijfopdracht in Google 
Classroom  formatief 
Mogelijke spreekopdracht in google 
Classroom - formatief 

https://docs.google.com/document/d/1w0YjUxIcOxicHKjETx64aXysxlXayME0Frv1gULvPDs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16Vq2zBYPK29WPhL7u0vCO5gQpBWYG032M8A0i-7RNOc/edit?usp=sharing
http://bit.do/frans4wolfert
https://www.symbaloo.com/shared/AAAACKQS-WcAA42Agr200g==
https://docs.google.com/document/d/1w0YjUxIcOxicHKjETx64aXysxlXayME0Frv1gULvPDs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1w0YjUxIcOxicHKjETx64aXysxlXayME0Frv1gULvPDs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1D76UiUUdSg2TsHSSnmf-XM89AosTBO2dD9wSAw6YB6Y/edit#bookmark=id.xg4imoceoo0m
https://docs.google.com/a/wolfert.nl/document/d/1ZoHy2iwd5_epPDG58BSZfep-818Jn0J4nli1RX2mzFo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xUrf0qPcFE0qNV5wH_Aykw_GpMh6nnqxifOrF-IKqdc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xUrf0qPcFE0qNV5wH_Aykw_GpMh6nnqxifOrF-IKqdc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aTkYs_pe1sMKlK8Y5WPtAEcUEx8Lgs3riAM3H-lM45w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DQrxTD-5CzlqV9rYkzthQdWptB3VvqYx_SP84dstTr8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1v2TtRAnoLeEMMfKM9lNPU3Bi-KcUN6XxS0r84MTpwA4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IM1B0sZd098seAGJCrT0c8uR0xofT_hCwxcaaHkYNGA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nHYthTZ35GjrCJy1Ua2q3m632OhVqeYqQANh22d77z4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z7KKKIyNn3G8yMWg3TUZqLtBhpsUS0EjnevzK1grYlM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BViYB8CynmXolYHqcaZ0fdCi195lfWweJ4jnLP_m-h0/edit?usp=sharing

