
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT), unité 4  
Kort na schoolopening halve klassen maart 2021 (concept) 

 

Vak: Frans  Klas: 3 HAVO u4  
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
Lesperiode: maart, april 
 
Aantal lessen per week: 3 
 
Methode: Carte Orange - boek 
en eDition 
 
Hoofdstuk: 4 
Bladzijden :  
108-141 ( unité 4) 
& pagina’s in grammatica 
overzicht, zoals aangegeven 
in de Studiewijzer Unité 4 
 
Eventueel Audiofiles 
 
Extra websites: 
Classroom H3b FLE 20-21 
Classroom H3c  FLE 20-21 
 
http://bit.do/frans4wolfert 
naslag over de vervoeging 
van de werkwoorden 
 

 
● Alle apprendre van unité 

1&2&3&4. 1, 2 en 3 worden 
niet expliciet overhoord 
natuurlijk, maar we gaan er 
wel van uit dat je de 
woorden (her)kent. 

● de hoofdpunten van de 
grammatica van unité 4 (  
Zie de Studiewijzer Unité 4 ; 
het gaat om kennis van 
o vorming en toepassing 

van de imparfait § 32, 
p. 16, 161,  

o Het gebruik van het 
persoonlijk 
voornaamwoord met 
nadruk §14, p 155 

o tegenwoordige tijd, 
passé composé, 
imparfait en futur van 
de werkwoorden  
▪ savoir,  
▪ (re)voir 
▪ suivre 
▪ apparaître, paraître, 

connaître 
▪ tenir & venir 
▪ sortir ( dormir, 

sentir, servir, partir, 
mentir) 

 

 
● In een Franse zin het juiste woord kiezen dat op 

een lege plek moet komen én uitleggen waarom 
dat de beste keuze is 

● Van de werkwoorden uit dit en de vorige 
hoofdstukken de vervoeging kunnen gebruiken in 
de présent, passé composé, imparfait en futur 

● Van de behandelde werkwoorden uit leerjaar 1, 2 
vervoeging in de présent, passé composé imparfait 
en futur kunnen geven 

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

● Van de behandelde werkwoorden de juiste vorm 
kunnen opschrijven in de gevraagde tijd in een 
gatentekst- waarbij je ook het goede werkwoord 
kiest in de contekst 

 
● In een leestoets van het niveau uit unité 4 ( en van 

het onderwerp - wintersport, , iemand uitnodigen, 
een uitnodiging accepteren of afwijzen, verzetten 
van een afspraak, de dag en de tijd van een 
afspraak) de inhoud kunnen begrijpen en 
weergeven aan de hand van vragen; 

● redenen kunnen geven waarom je een afspraak 
moet afzeggen 

● Het verschil kunnen horen tussen zinnen in de 
tegenwoordige tijd en in de verleden tijd ( imparfait),  

● Het onderwerp van geluidsfragmenten kunnen 
weergeven;  

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

● De spreekoefeningen uit unité 1, 2, 3, 4 kunnen 
toepassen in een nieuw gesprek 

● Een lijst met open vragen kunnen beantwoorden 

 
Mondelinge overhoring: ja 
(mogelijk) - gesprekje of 
woordoverhoring 
Weging: 1x 
 
Schriftelijke overhoring 1: in 
overleg  
Weging: 2x  
 
Repetitie: ja  
Weging: 4x 
Inhoud: lezen / luisteren. 
Herkansbaar: nee  
 
** deze toets wordt de 
eindtoets in de laatste 
repetitieweek: 
gespreksvaardigheid: 
in tweetallen 
Weging: 4 x 
Inhoud: de 
gespreksoefeningen van 
Unités 1, 2, 3 en 4; lijst met 
open vragen over persoonlijke 
zaken. ***** 
Toets schrijfvaardigheid: 
Weging: 4 x 
Inhoud: option unité 4 
Overig: 
Mogelijke schrijfopdracht - niet 
herkansbaar - waarde 3 x - 
onderwerp: een film 

https://docs.google.com/document/d/1QhoqCSofuypIbVn6BE4dtk3---Fcf8wKuHq7SiUSZpc/edit#bookmark=id.wbkeh8uojynr
https://drive.google.com/drive/folders/0B--7tQ1CofuVb0taMGRyTURsNlE?usp=sharing
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUzNzE1MTQ1NDcy
https://classroom.google.com/u/0/c/MTUzNzE1MTU4MDE1
http://bit.do/frans4wolfert
https://docs.google.com/document/d/1QhoqCSofuypIbVn6BE4dtk3---Fcf8wKuHq7SiUSZpc/edit#bookmark=id.wbkeh8uojynr
https://www.symbaloo.com/shared/AAAACKQS-WcAA42Agr200g==
https://docs.google.com/document/d/1Z7KKKIyNn3G8yMWg3TUZqLtBhpsUS0EjnevzK1grYlM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Rlog45YpXKhE4AfhnPAhySt5Rf0nNRG9r-JjXaDIDT0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BViYB8CynmXolYHqcaZ0fdCi195lfWweJ4jnLP_m-h0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fsX64_C54FHK8AFPKSeZTt3m5rHGM4f2w7SbwFwVEHc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fsX64_C54FHK8AFPKSeZTt3m5rHGM4f2w7SbwFwVEHc/edit#bookmark=id.aepcwjsy6fbs
https://docs.google.com/document/d/1fsX64_C54FHK8AFPKSeZTt3m5rHGM4f2w7SbwFwVEHc/edit#bookmark=id.5fnxz31ijc1v
https://docs.google.com/document/d/1xUrf0qPcFE0qNV5wH_Aykw_GpMh6nnqxifOrF-IKqdc/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZoHy2iwd5_epPDG58BSZfep-818Jn0J4nli1RX2mzFo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PET0JdA2YJmXWabt38MgJZmvHewdJmhyEwBSHPTndzY/edit?usp=sharing

