
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 

 

Vak: Frans unité 1 t/m 4 uit 
leerjaar 1 

 Klas: MH klas                  4 lesuren per week  

Algemene informatie: Wat moet je kennen Wat moet je kunnen Toetsing: 

 
Les periode:    
week 36 t/m 38 (Unité 1) . 
week  39 t/m 42 (Unité 2)  
week 43 t/m 46 (unité 3) 
week 46 t/m 50  (unité 4) 
Kerstvakantie week 51 
 
Vaardigheden 

- luistervaardigheid 
- leesvaardigheid 
- spreekvaardigheid 
- schrijfvaardigheid 

 
 
Educatieve sites:  WRTS, 
Quizlet, Kahoot e.d.  
 
Differentiatie  
Menu au choix + Lire extra  

Grammaire I 
- Unite 1: vervoeging van het ww être 
(zijn) 
- Unite 2: vervoeging van het ww avoir 
(hebben ) 
- Unite 3 : de vervoeging van 
werkwoorden op -er 
- Unite 4: de vervoeging van het 
werkwoord aller 
 
Grammaire II 
• Unité 1: Het bepaald en onbepaald 
lidwoord  
• il en elle als vervanging van personen 
• Unité 2 : het bezittelijk voornaamwoord 
• getallen 0-20  
• Unité 3: • aimer + bepaald lidwoord 
 • que 
 • vraagwoorden 
 
Grammaire lexicale unité 1 • 
vocabulaire de classe  
 

● bonjour 
● Comment vas-tu? 

● Au revoir! 

● Bonjour à vous tous et à  
vous toutes 

● Prenez vos livres s'il 
vous plaît! 

● Fermez vos livres s'il 
vous plaît! 

● Entrez! 
● Montrez moi vos devoirs 
● mettez les livres sur la 

Parler  unité 1 
 Je kunt iemand in het Frans begroeten, afscheid 

nemen en iets over jezelf vertellen. 

 Je kunt je voorstellen (hoe je heet, waar je woont 
hoe oud je bent, hoe je school heet en of je 
broers en zussen hebt) 

 Je kunt een ander voorstellen 

 
Parler unité 2 

 Je kunt over je familie en vrienden vertellen, 
vragen stellen en beantwoorden.  
. 

Parler unité 3 
 Je kunt eenvoudige vragen stellen en 

beantwoorden over school en hobby’s. 

 
Parler unité 4  

 Je kunt eenvoudige vragen beantwoorden, 
zeggen waar je woont en je huis beschrijven. 

Lire 

 Je kunt korte teksten begrijpen over personen en 
hun omgeving. 

 Je kunt een korte tekst waarin iemand zichzelf 
voorstelt en een uitnodiging voor een feest 
begrijpen. 

 Je kunt een verhaal van een ander over school 
begrijpen. 

  Je kunt een interview over school begrijpen, met 
behulp van afbeeldingen 

 Je kunt een verhaal dat door een ander verteld 
wordt , over zijn/haar huis begrijpen 

 Je kunt informatieve teksten over wonen in 
Frankrijk begrijpen.  

 

 
Mondelinge overhoring: 
- ja (mogelijk)  
- gesprekje of woord 
overhoring 
Weging: 1x 
 
Schriftelijke overhoring: 
ja  
 weging 2x:  
Herkansbaar: Nee 
 
Repetitie: ja  
RTTI-toets/ weging: 4x 
Herkansbaar : ja,  in 
eerste periode 
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table 
 

● ouvrez vos livres à la 
page….. 

● Pas de portable 
● faites attention 
● répétez! 
● au travail! 
● Levez la main 
● fermez la porte s’il vous 

plaît! 

●  à toi/vous maintenant! 

● au suivant 
● continuez! 

 
Grammaire lexicale unité 2 
 • getallen 0-20 
 
Grammaire lexicale unité 3 
• vraagwoorden 
 
Grammaire lexicale unité 4 
• de ontkenning • voorzetsels Grammaire 
lexicale • voorzetsels 
 
Écrire 

- Unité 1: Je kunt in een forum 
een paar eenvoudige zinnen 
over jezelf schrijven. 

- Unité 2: Je kunt een foto 
beschrijven en iets zeggen over 
de mensen die er op staan. 

- Unité 3: Je kunt een bericht 
schrijven over je school en 
hobby’s. 

- Unité 4: Je kunt een kaart met 
een wens of groet schrijven.  

 
 

 
Vocabulaire (woordenlijsten)  

- Je geleerde woorden (vocabulaire/achter in het 
boek)   (unité 1 +2+3+4)  zowel schriftelijk als 
mondeling kunnen gebruiken 
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Écouter 

- Unité 1: Je kunt 
begrijpen hoe Fransen 
zich voorstellen aan 
elkaar 

- Unité 2: Je kunt 
gesprekken over familie 
en vrienden begrijpen. 

- Unité 3: Je kunt 
gesprekken over school 
begrijpen en korte 
mededelingen verstaan.  

- Unité 4: Je kunt 
gesprekken over wonen 
begrijpen en bekende 
woorden verstaan 

 

 
 


