
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Matière:
français

Classe: 3 VWO Année scolaire: 2022-2023

Information générale:
Lesperiode ( période décrite): hele jaar (l'année entière)
Aantal lessen per week ( nombre de cours par semaine): 3 uur
Boek (Manuel):
Libre Service 3VWO - A ( unités 1 - 3 & B Unités 4 - 6)
TICE:

● Via Magister dans Edition Libre Service
● symbaloo naslag over de vervoeging van de werkwoorden
● Chaque classe sa propre "Google Classroom

Les épreuves ( toetsing):
● tijdens de 12 lessen die elke unité ongeveer beslaat krijg je regelmatig formatieve evaluaties die jou en je docent inzicht

geven over hoe je ervoor staat qua kennis en vaardigheden, zodat je weet wat je moet ondernemen om op niveau te
komen, of om je duidelijk te maken dat je ander werk kunt toevoegen naast het onderhouden van je kennis door te
herhalen.

● Elke unité wordt afgesloten met twee summatieve toetsen. In de eerste wordt je kennis getoetst ( op R, T1, T2 en I niveau).
In de tweede wordt je kennis wederom getoetst , afwisselend aangevuld met eesvaardigheid, luister- of schrijfvaardigheid

● Het hele jaar door oefen je met gespreksvaardigheid en uitspraak. Dit mondt uit in een eindtoets in juni/juli

Weging SO: 2x
Weging kennistoets : Rep 4 x
Alleen de kennistoetsen komen in aanmerking voor een herkansing.

Hieronder volgt de beschrijving van wat je moet kennen ( connaître) en kunnen ( savoir faire) per unité
Unités Ce qu'il faut connaître Ce qu'il faut savoir faire
1

Toetsing:
tussen  30 sept
en 14 oktober
2022

tous les "apprendre" de U1
Voir Libre service  A,  à la page
38

● Comprendre un blogue vidéo sur la Martinique
● Comprendre en grandes lignes un texte simple sur les vacances
● Voir Libre service A,  à la page 38

- Een videoblog over Martinique begrijpen
- Een eenvoudige tekst over vakanties in hoofdlijnen kunnen

begrijpen
- Zie libre service deel A op pagina 38

Periode 1 wordt gestart met het herhalen van stof van vorig jaar afgewisseld met  nieuwe stof

https://www.symbaloo.com/shared/AAAACKQS-WcAA42Agr200g==


2 tous les "apprendre" de U2
Voir Libre service  A à la page 81

● Comprendre le texte d'un site web
● Comprendre une conversation à la réception
● Raconter sur les projets d'avenir
● Écrire un message et raconter sur soi-même
● Voir Libre service Al  à la page 81

- Een gesprek bij de receptie begrijpen
- Over  toekomstplannen kunnen vertellen
- Een bericht en over jezelf vertellen  (familie/school/hobby’s/vrije/ tijd/

toekomstplannen
- Zie libre service deel A op pagina 81

3 tous les "apprendre" de U3
Voir Libre service A à la page 127

● Comprendre un blogue vidéo dans laquelle Vincent raconte sur son
ordinateur piraté

● Comprendre l'idée principale d'un interview
● Écrire une histoire courte
● Voir Libre service  A à la page 127

- Een videoblog begrijpen waarin Vincent over zijn gehackte computer
vertelt

- De kern  van een interview begrijpen,
- Een kort verhaal schrijven
- Zie Libre service A op pagina 127

4 tous les "apprendre" de U4
Voir Libre service  B à la page 36

● Comprendre un blogue vidéo sur les sports extrêmes
● Comprendre un texte sur les sports exceptionnels.
● Comprendre  les grandes lignes des nouvelles à la radio
● Pouvoir exprimer son opinion et ajouter des arguments
● Voir Libre service  B à la page 36

- Een videoblog over extreme sporten kunnen  begrijpen
- Een tekst over uitzonderlijke sporten kunnen begrijpen
- In grote lijnen  radionieuws kunnen begrijpen
- De eigen mening kunnen uitdrukken met toevoeging van

argumenten
- Zie libre service deel B op pagina 36


