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Dit is het portfolio van
_____________
A. VERWACHTINGEN
De taalhandelingen die je moet kunnen stellen worden aangebracht in de Unités in Eventail En
action 5 en 6.
Je moet deze taalhandelingen zowel mondeling (spreken en luisteren) als schriftelijk (lezen en
schrijven) kunnen uitvoeren. Je kan de oefeningen in ‘cahier d’activités’ maken.

B. OEFENMATERIAAL
De cursus ‘Kennisbasis Frans’ geeft uitleg/ toelichting bij de kenniselementen (woordenschat
en spraakkunst) die je moet beheersen om deze taalhandelingen uit te kunnen uitvoeren.
In ‘Grammaire de base – Frans voor de lagere school’ vind je de grammaticale uitleg.

Overzicht leerstof
En Action
U1-4

Taalhandeling
Het alfabet in het Frans
zeggen
Iemand groeten
Vragen/zeggen hoe het
gaat
Zeggen dat iets tof is
Vragen wat iemand zoekt
Zeggen wat / wie je
zoekt (voorwerpen in de
klas)
Vragen wie iemand is

U5-8

Iets over iemand zeggen
(hoe hij/zij is, hoe hij/zij
zich voelt, …)
Iets ontkennen
De namen van de
maanden geven, de
datum geven, naar een
datum vragen
Gelukwensen uitspreken
bij een verjaardag, op
kerstdag en Nieuwjaar

Gekend?

Strategie / Hulplijn (concrete afspraken) / Planning

Zeggen dat je iets voor
iemand hebt, vragen wat
iemand voor jou heeft
Zeggen dat je blij bent
Iemand bedanken
Antwoorden dat het
graag gedaan is
Vragen/zeggen wat er in
de klas te vinden is
Zeggen welke kleur iets
is

U9-12

Vragen/zeggen wat voor
weer het is/zal zijn
Zeggen wanneer iets
gebeurt
Iemand beleefd
aanspreken
Zeggen hoe iemand heet
Iemand/iets beschrijven
Vragen/zeggen hoe laat
het is
Over je dagindeling
praten

U13-16

vragen stellen/praten
over het gezin

vragen stellen/praten
over huisdieren
zeggen wat je (nooit)
draagt
vragen en zeggen hoe
mensen eruitzien
iets gebieden/verbieden

U17-20

Vragen/zeggen hoe
iemand zich verplaatst
Zeggen hoe vaak iets
gebeurt
Iets over een woning
zeggen (delen van een
woning, voorwerpen in
de woning)
Zeggen waar voorwerpen
staan

U21-24

Jezelf aan anderen
voorstellen
Zeggen hoe oud je bent
Zeggen vanwaar je bent
en waar je woont
Vragen en zeggen welke
taal iemand spreekt
Iets vertellen over je
familie

Iets vertellen over je
hobby’s
Vragen en zeggen welke
tv-programma’s er zijn
Zeggen wat je graag ziet
op TV
De weekdagen aanduiden
Tot meer dan 1000 tellen
Vragen/zeggen wat je
graag eet
Zeggen dat je iets (niet)
begrijpt

U25-28

Vragen en zeggen hoe je
dag ingedeeld is
De maaltijden benoemen
Vertellen wat je gedaan
hebt
Over ontspanning
spreken
Zeggen in welke volgorde
je iets doet
Boodschappen doen
Vragen en zeggen
hoeveel iets kost
Hoeveelheden aanduiden

Vragen en zeggen hoe
iemand zich voelt
Vragen en zeggen wat
iemand wil eten

U29-32

Iets bestellen
Jezelf verontschuldigen
Telefoneren
Zeggen wat er scheelt als
je ziek bent
Je uit de slag trekken als
je taal tekortschiet
De weg vragen en tonen

Lichaamsdelen aanduiden

U33-36

In een restaurant
bestellen
Uitdrukkingen bij het
eten gebruiken
Over de natuur en de
seizoenen spreken

Mijn aandachtspunten
(ZIE OOK ‘ERREURS COURANTES’ IN CURSUS KENNISBASIS
FRANS)

