©

> FRANS

Katholiek Basisonderwijs

©
DD3629_titelblad_frans.indd 1

> FRANS

Katholiek Basisonderwijs

14-07-2010 11:40:16

COLOFON

©

Het leerplan Frans werd door de leerplancommissie Frans ontwikkeld in opdracht van het Vlaams Verbond
van het Katholiek Basisonderwijs.
De onderwijsinspectie Basisonderwijs keurde het leerplan Frans goed (cf. advies van de onderwijsinspectie
Basisonderwijs met nummer 2010/191/2//D).
De leerplancommissie Frans bestaat uit: Ann Broothaerts, Danny Declercq, Cecile De Fré, Lieve De Spiegeleer, Lief Didden, Raymond Gevaert, Bart Masquillier, Leen Van Craesbeek.
De commissie wordt voorgezeten door Greet Van Mello.
De leerplancommissie bedankt alle leerkrachten aan wie ze het leerplan in zijn ontwerpfase mocht voorleggen, voor hun constructieve commentaar.
Met de ondersteuning van Jan Saveyn, pedagogisch coördinator VVKBaO, en Marc Van den Brande,
secretaris-generaal VVKBaO.
Dit leerplan is een uitgave van:
DOKO vzw
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Eerste druk: juli 2010, 75 blz.
Tweede druk: september 2010, 75 blz.
Derde druk: november 2010, 75 blz.

D/2010/0938/04

ISBN 9789081568838

Eindredactie: Marijke Van Bogaert
Ontwerp en opmaak cover en tussenbladen: uitgeverij Averbode
Ontwerp en opmaak binnenwerk: Nadia De Cremer
Druk: Drukkerij Room, Sint-Niklaas

Mits u er de bron bij vermeldt, mag alles uit deze uitgave voor correct gebruik binnen onderwijs en
begeleiding worden gekopieerd.
Voor handelsdoeleinden mag niets uit deze uitgave onder welke vorm ook openbaar worden gemaakt,
behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

INHOUD
1

Situering

5

2

Krachtlijnen

7

2.1

Een doordachte onderwijsplanning

7

2.2

Taal, op de eerste plaats een communicatiemiddel

7

2.3

Welbevinden door een veilige klasomgeving

7

2.4

Klemtoon op het ontwikkelen van spreekdurf

7

2.5

Een andere taal, een andere cultuur

8

2.6

Beginsituatie van de leerling

8

2.7

Taalinitiatie mogelijk vóór formeel vreemdetalenonderwijs

8

2.8

Beginsituatie van de leerkracht

9

2.9

Een naadloze overgang van basis- naar secundair onderwijs

9

3

Leerplandoelen

11

3.1

Luisteren

13

3.2

Lezen

16

3.3

Spreken

19

3.4

Mondelinge interactie

21

3.5

Schrijven

23

3.6

Domeinoverschrijdende doelen

24

4

Gemeenschappelijke actieve woordenlijst Frans
Basisonderwijs

29

5

Aanbevelingen voor de aanpak van het onderwijs

49

5.1

Algemene didactische principes

49

5.2

Luisteren

58

5.3

Lezen

60

5.4

Spreken

61

5.5

Mondelinge interactie

62

5.6

Schrijven

63

6

Materiële vereisten

65

7

Documentatiebronnen

67

8

Concordantielijst

69

©
Inhoud

█3

©

1

SITUERING
In een wereld van stijgende mobiliteit en van toenemende internationale
contacten wordt meertaligheid een absolute noodzaak. Bovendien krijgt
onze samenleving meer en meer een multicultureel karakter. Meerdere talen
kunnen spreken opent heel wat perspectieven.
Inspelend op het toenemend belang van vreemdetalenonderwijs heeft de
wetgever in het decreet basisonderwijs de verplichting vastgelegd om, vanaf
1 september 2004, in de derde graad Frans te onderwijzen.
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Aan de basis van dit leerplan liggen het leerplan Frans (1998), het werkplan
Frans B2 voor Brussel en de tweetalige gebieden (2001) en recente inzichten van de taaldidactiek moderne vreemde talen.
Om een vreemde taal te verwerven, moeten taalleerders een lange weg afleggen. Scholen krijgen de mogelijkheid om reeds vanaf de kleuterschool
taalinitiatie in het curriculum op te nemen. Via talige activiteiten, aangeboden op een speelse, muzische manier kunnen kinderen kennis maken met de
klanken, de intonatie en de melodie van de Franse taal. Zo leren kinderen
ook op een onbevangen manier openstaan voor andere talen en culturen.
Vanaf de derde graad bieden de leerkrachten de kinderen het eerste formeel
onderwijs Frans bij. Zo leggen ze een fundament waar de leerkrachten in
het secundair onderwijs op verder kunnen bouwen.

Net zoals bij het onderwijs Nederlands, staan bij het formeel onderwijs
Frans het taalgebruik en de communicatieve vaardigheden centraal, met
name luisteren, lezen, spreken en schrijven. In de leerplandoelen wordt
bovendien de link met het Europees Referentiekader (ERK) gelegd. Dat Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor moderne vreemde talen
onderscheidt een extra categorie in de spreekvaardigheden, namelijk mondelinge interactie.
Het leerplan streeft naar een haalbare vorm van communicatie. Voor de
leerlingen is het belangrijk dat ze vanaf de eerste lessen in een vreemde taal
succes ervaren. Om die kansen op succes te verhogen en om het leerproces
te optimaliseren, geeft het leerplan Frans onder andere een minimumwoordenschat aan. Samenwerking tussen de begeleidingsdiensten van de onderwijsnetten resulteerde in een gemeenschappelijke basiswoordenlijst met
woorden en structuren die kinderen actief in communicatieve situaties moeten kunnen gebruiken. Verder licht het leerplan basisinzichten toe en
ondersteunt het het didactisch handelen van de leerkracht.
Ten slotte vind je in het leerplan de minimale materiële vereisten, documentatiebronnen en een concordantielijst die de overeenstemming tussen de
eindtermen en de leerplandoelen aangeeft.
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2

KRACHTLIJNEN

2.1

EEN DOORDACHTE ONDERWIJSPLANNING
Een vreemde taal aanleren vraagt een doordachte onderwijsplanning. Daarbij spelen doelmatigheid en motivatie een centrale rol. Vast staat dat de
basisschool een belangrijke invloed heeft op het verdere verloop van het
leerproces van kinderen.
Het vlot leren gebruiken van een taal is een proces van lange adem. Het
vraagt een veilige en stimulerende leeromgeving, veel tijd en oefening.
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In de aanvangsjaren moet er voldoende basiskennis worden meegegeven.
Functionele elementen, zoals een praktische woordenschat en ruim bruikbare grammaticale structuren vormen daarvan een belangrijk bestanddeel.

2.2

TAAL, OP DE EERSTE PLAATS EEN COMMUNICATIEMIDDEL
Een taal is in de eerste plaats een communicatiemiddel. Het is dus belangrijk
dat de leerlingen voldoende kansen krijgen om alle communicatieve vaardigheden te oefenen, zowel de receptieve (luisteren en lezen) als de productieve (spreken, interactie en schrijven).
Maar taal gebruik je meestal mondeling. De leerlingen moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden om korte eenvoudige boodschappen mondeling te
verwoorden en dat met de woordenschat en de taalstructuren die ze geleerd
hebben.

2.3

WELBEVINDEN DOOR EEN VEILIGE KLASOMGEVING

Goed vreemdetalenonderwijs schenkt veel aandacht aan het welbevinden
van de leerlingen. Kinderen zullen pas echt tot leren komen als ze zich veilig voelen. Een goede vertrouwensrelatie van de leerkracht met de leerlingen en tussen de leerlingen onderling creëert een veilige klassfeer waar leerlingen kunnen samenwerken, elkaar helpen, met elkaar in interactie mogen
treden …
Een veilige klassfeer betekent ook dat leerlingen weten dat 'fouten maken
mag’ zonder er onmiddellijk op afgerekend te worden. Fouten maken hoort
immers bij het taalverwervingsproces. Fouten zijn vaak interessant omdat
we eruit kunnen afleiden hoe onze leerlingen denken, welke stappen ze zetten, welke strategieën ze gebruiken.
Zich veilig voelen betekent ten slotte dat alle leerlingen, ook de zwakkere,
een positief zelfbeeld ontwikkelen.

2.4

KLEMTOON OP HET ONTWIKKELEN VAN SPREEKDURF

Succeservaring is een belangrijke factor bij het leren gebruiken van een
vreemde taal. Om dat te bereiken is gedifferentieerd werken noodzakelijk.
Sterkere leerlingen moeten voldoende uitdaging vinden in de taken, zwakkere leerlingen moeten ervaren dat ze de taken aankunnen, dat ze met de
vreemde taal ‘iets kunnen doen’. Het belang van succeservaring in het leerproces kan niet genoeg benadrukt worden. Op die manier groeit het zelfvertrouwen en de spreekdurf van de leerlingen en blijven ze gemotiveerd.
2 Krachtlijnen
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2.5

EEN ANDERE TAAL, EEN ANDERE CULTUUR
Een andere taal leren, betekent ook kennis maken met een andere cultuur.
Het taalonderwijs kan ertoe bijdragen dat leerlingen een positieve houding
tegenover de diversiteit aan talen en culturen ontwikkelen. Een vreemde taal
kennen biedt nieuwe mogelijkheden om de wereld van een andere taalgebruiker te leren kennen en waarderen.
Een goede basis om de Franse taal te leren gebruiken, is zeer belangrijk.
Hoe beter de instap in het vreemdetalenonderwijs verzorgd wordt, hoe groter de kans is dat jonge taalleerders gemotiveerd zijn om Frans te leren en
om later nog andere talen te leren.

2.6
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BEGINSITUATIE VAN DE LEERLING

Bij het begin van de derde graad is Frans een nieuw leergebied. Er wordt
geen voorkennis van de leerlingen verwacht. De aanpak moet dus systematisch en geleidelijk vorderen.
Zo’n aanpak is nodig omdat de leerlingen, zeker in Vlaanderen, op 10jarige leeftijd, weinig of geen directe ervaringen opdoen met Frans en in de
omgeving weinig of geen stimuli aanwezig zijn om zich in die taal uit te
drukken. Het gebrek aan stimuli wordt wel gecompenseerd door de leergierigheid van de leerlingen. Ze zijn zeer enthousiast om een vreemde taal te
leren. Daarbij komt nog dat de leerkracht dankbaar gebruik kan maken van
hun spontaneïteit om hen te laten deelnemen aan communicatieve oefeningen.
Toch is het Frans voor een aantal van onze leerlingen niet volledig nieuw.
Heel wat scholen bieden taalinitiatie aan, sommige vanaf de kleuterschool,
andere vanaf het eerste leerjaar.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in tweetalige gebieden is het
Frans voor de meeste leerlingen zelden een totaal vreemde taal. Dikwijls is
Frans de taal die ze in het gezin of bij sociale contacten gebruiken, soms als
hun moedertaal, maar soms ook niet. De heterogeniteit van de leerlingen in
de klassen én in de school kan zeer groot zijn. Daarom is het nodig om van
bij de aanvang zodanig te differentiëren dat iedere leerling voldoende aan
bod komt en uit de lessen Frans maximaal voordeel haalt.

2.7

TAALINITIATIE MOGELIJK VÓÓR FORMEEL VREEMDETALENONDERWIJS
Sinds 1 september 2004 kunnen basisscholen ook aan talensensibilisering
en taalinitiatie doen. Er kan vroeg mee gestart worden, reeds vanaf de
kleuterschool.

Talensensibilisering is het Nederlands voor ‘éveil aux langues’. ‘Sensibilisering’ betekent letterlijk gevoelig maken. Talensensibilisering wil de leerlingen op een positieve manier leren omgaan met de diversiteit aan talen en
kan leiden tot een positieve attitude van de leerlingen ten opzichte van andere talen en culturen.
Taalinitiatie concentreert zich op één taal. Wanneer een basisschool kiest
voor vroege vreemde taalverwerving dan moet, volgens het decreet, het
Frans als eerste vreemde taal aan bod komen.

2 Krachtlijnen
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Tijdens speelse, muzisch-creatieve momenten ervaren de kinderen dat taal
een communicatiemiddel is. Het komt erop aan dat de kinderen durven
meedoen, nabootsen, openstaan voor de nieuwe klanken, de nieuwe taal
verkennen, er nieuwsgierig naar zijn. Taalinitiatie zorgt ervoor dat kinderen
spreekdurf ontwikkelen en gemotiveerd worden om de vreemde taal te leren. Op die manier zetten ze gemakkelijker en met meer zelfvertrouwen de
stap naar het ‘formeel’ leren van een taal.
In alles moet aandacht gaan naar de continuïteit van het leerproces. Als een
school ervoor kiest om in een bepaalde kleuterklas of vanaf een bepaald
leerjaar taalinitiatie aan te bieden, dan dient er ook in de volgende leerjaren
een aanbod te zijn.

2.8
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BEGINSITUATIE VAN DE LEERKRACHT

Als leerkracht in de basisschool heb je een opdracht voor alle leergebieden.
Die brede inzetbaarheid heeft tot gevolg dat een leerkracht geen specialist
kan zijn in elk leergebied. Toch zijn een voldoende kennis van het Frans,
inzicht in de vakdidactische principes en vooral functionele en communicatieve vaardigheden noodzakelijk.
Bovendien dient elke leerkracht naast inzet en enthousiasme ook interesse
te vertonen voor vernieuwingen binnen het taalonderwijs. Daarbij kunnen
een zorgvuldig samengestelde leergang, een degelijke handleiding, de keuze
van passende en actieve werkvormen, het nodige luistermateriaal en andere
leermiddelen een welkome hulp zijn. Op die wijze kan een leerkracht de
leerlingen blijvend motiveren om Frans te leren.

2.9

EEN NAADLOZE OVERGANG VAN BASIS- NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS
Om het onderwijs van het Frans in het lager en secundair onderwijs op elkaar af te stemmen, heeft dit leerplan rekening gehouden met de visie in het
onderricht in de moderne vreemde talen die voor de beide onderwijsniveaus geldt. De leerplandoelen sluiten horizontaal aan bij de leerplandoelen Nederlands en verticaal bij de doelen Frans voor de eerste graad secundair, zowel voor de A- als voor de B-stroom. Het leerplan van de eerste
graad secundair begint elk hoofdstuk met de voorstelling van de eindtermen
Frans die in het basisonderwijs moeten worden gerealiseerd. Op die manier
hebben de leerkrachten van het secundair onderwijs een belangrijk aanknopingspunt om verder te bouwen op wat in het basisonderwijs reeds aangeboden en ingeoefend werd.

2 Krachtlijnen
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3

LEERPLANDOELEN

Toelichting bij het gebruik van
het leerplan

De doelenlijst bestaat uit zes delen: luisteren, lezen, spreken, mondelinge
interactie, schrijven en domeinoverschrijdende doelen. De leerplandoelen
zijn per domein overzichtelijk geclusterd in hoofddoelen met subdoelen.
Verder vind je bij het leerplandoel meteen ook het nummer van de corresponderende eindterm in de rechterkolom.
Bij het leren van een vreemde taal breng je als leerkracht bepaalde leerinhouden bij en werk je aan de ontwikkeling van vaardigheden, strategieën en
attitudes.
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De huidige taaldidactiek vindt dat een taal kunnen veel belangrijker is dan
een taal kennen. Uitgebreide woordenschat- en grammaticakennis garanderen inderdaad geen verbale taalvaardigheden. Toch zijn die twee bouwstenen nodig om tot communicatie te komen. Daarom wordt de aanbreng
van de nieuwe woordenschat en grammatica (zie hoofdstuk 5) gedoseerd en
worden beide meteen ingeoefend via het luisteren, lezen, spreken, mondelinge interactie en schrijven. In de realiteit zijn taalvaardigheden vaak met
elkaar verweven en in het didactisch proces steunen ze elkaar. Toch is het
noodzakelijk dat de taalvaardigheden afzonderlijk extra aandacht krijgen
tijdens het taalverwervingsproces.
Daarnaast worden er binnen het leergebied Frans ook verschillende leergebiedoverschrijdende competenties ontwikkeld zoals attitudes, strategieën en
meta-cognitieve vaardigheden (in verband met de eigen leer- en denkprocessen.

Tekstkenmerken

Codering

Wanneer bij de doelen over teksten wordt gesproken, vind je de tekstkenmerken telkens in een apart kader. De verwijzing gebeurt via een superscript (tekst (1)). Met ‘tekst’ bedoelen we elke boodschap die de leerling
ontvangt of produceert, zowel mondeling als schriftelijk. Met de verwijzing
willen we aangeven dat alle teksten voor het betreffende domein moeten
voldoen aan de overeenkomstige tekstkenmerken.
De vermelde leerplandoelen slaan terug op kennis, vaardigheden en attitudes die op verschillende beheersingsniveaus door de leerlingen kunnen
worden verworven.
In het leerplan worden beheersingsniveaus gekoppeld aan de leerlingengroepen waarin aan het leerplandoel wordt gewerkt. Door middel van codes
geeft het leerplan een indicatie voor die koppeling. Het betreft weliswaar
een algemene indicatie waar de individuele school, conform haar context en
leerlingenpopulatie van kan afwijken. Dat wil zeggen dat ze bepaalde beheersingsniveaus voor bepaalde leerlingengroepen vroeger of later als doel
vooropstelt. Bovendien kunnen de leerkrachten, voor de realisatie van adaptief onderwijs, de nagestreefde beheersingsniveaus voor de individuele leerling variëren.
De codes verwijzen op de volgende manier naar een beheersingsniveau:

3 Leerplandoelen
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De leerlingen nemen kennis van iets. Ze worden zich al bewust van een stuk werkelijkheid. Ze
merken al nu en dan een relatie op, zij het vaag en nog niet geordend in een eigen gemaakte
kennisstructuur. Ze proberen al eens iets uit om een probleem op te lossen en stellen effecten
vast die ze evenwel nog niet echt kunnen duiden en waar ze de systematiek nog niet van inzien.
De leerlingen beheersen een begrip, relatie en structuur (= ordeningsmiddel), een vaardigheid,
een techniek of een attitude op een elementair niveau. Dat wil zeggen dat ze datgene wat in
het voorbije onderwijsleerproces werd verworven, kunnen toepassen in een herkenbare leercontext of taak. Dat is een taak die aan die competentie refereert en appelleert. Hier is sprake
van nabije transfer, nog niet van een gevarieerde toepassing in allerlei situaties die ver af liggen van de oorspronkelijke onderwijsleersituatie. Er is sprake van een soort toepassing ‘op
vraag’.

©
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3.1

LUISTEREN
5

L1

6

ET

De leerlingen herkennen en onderscheiden de Franse uitspraak
in voor hen bestemde gesproken en gezongen teksten(1).

L 1.1

Franse klanken, (voor)namen, woorden en zinnen herkennen en
onderscheiden.

L 1.2

De klemtoon (op laatste stemhebbende lettergreep) herkennen
(bv. copain, copine).

L 1.3

De intonatie bij een mededeling, een vraag, een uitroep herkennen.

L 1.4

De verbinding tussen woorden als bouwsteen voor de zinsmelodie
herkennen (bv. ils ont).

L2

De leerlingen bepalen het onderwerp in voor hen bestemde
teksten(1).

ET.1

Het onderwerp bepalen in informatieve teksten zoals aankondigingen, opschriften, mededelingen, gesprekken, reclameboodschappen, weerberichten.

ET.1

Het onderwerp bepalen in narratieve teksten zoals verhalen,
gebeurtenissen.

ET.1

Het onderwerp bepalen in artistiek-literaire teksten zoals liedjes, versjes, gedichten, tekenfilms.

ET.1

De leerlingen begrijpen en reageren gepast op voor hen
bestemde teksten(1).

ET.2

L 2.1

L 2.2

L 2.3

L3

L 3.1

L 3.2

L4
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Prescriptieve teksten zoals korte, eenvoudige opdrachten, instructies, frequent gebruikte waarschuwingen begrijpen en er
gepast op reageren: o.a. in verband met het klasgebeuren, bij
een taak, bij een spel.

De volgorde van narratieve teksten zoals een gebeurtenis,
verhaal reconstrueren aan de hand van illustraties, voorwerpen,
zinnen, schema’s …
De leerlingen selecteren de informatie uit informatieve en
narratieve teksten(1) aan de hand van een vooraf gegeven
luisteropdracht.

3 Leerplandoelen
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ET.3
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5
L5

6

ET

De leerlingen zetten in functie van het luisterdoel
strategieën in.

ET.4

L 5.1

Het luisterdoel bepalen.

ET.4

L 5.2

Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de luistertaak
te oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp
gelezen, gehoord en geleerd hebben.

L 5.3

Hypothesen vormen over de inhoud van de tekst.

L 5.4

Aandacht geven aan de intonatie, het spreekritme en de
lichaamstaal van de spreker.

L 5.5

Gebruik maken van het aangeboden ondersteunend visueel en
auditief materiaal.

ET.4

De vermoedelijke betekenis van transparante woorden
afleiden.

ET.4

L 5.6
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L 5.7

Te kennen geven dat ze iets niet begrepen hebben.

L 5.8

Zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles
begrijpen.

L 5.9

Nadenken over mogelijke oorzaken waarom een boodschap al
dan niet begrepen is.

L6

De leerlingen zijn bereid om in diverse situaties mondelinge
boodschappen te beluisteren en hun verworven luistervaardigheden te gebruiken.

3 Leerplandoelen
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Tekstkenmerken(1)
Onderwerp

Taalgebruikssituatie

Structuur/ Samenhang/ Lengte



concreet







eigen leefwereld en dagelijks
leven

concrete en voor de leerlingen
vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties



zonder storende achtergrondgeluiden

korte enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
met de meest frequente voegwoorden



elementaire tekststructuur



zeer korte teksten



met expliciete informatie



ook met redundante of herhaalde informatie
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meestal met visuele ondersteuning



tot hen of tot hun leeftijdsgroep gericht

Uitspraak, articulatie, intonatie

Tempo en vlotheid

Woordenschat en taalvariëteit



heldere uitspraak





zeer frequente woorden



zorgvuldige articulatie



eenduidig in de context



duidelijke, natuurlijke intonatie



standaardtaal



informeel en formeel



standaardtaal

3 Leerplandoelen

langzaam tempo met pauzes
waar nodig
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3.2

LEZEN
5

Le 1

De leerlingen bepalen het onderwerp in voor hen bestemde
teksten(2).

Le 1.1

Het onderwerp bepalen in informatieve teksten zoals aankondigingen, opschriften, mededelingen, reclameboodschappen,
affiches, schema’s, weerberichten, brieven, e-mails.
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Le 1.2

Het onderwerp bepalen in prescriptieve teksten zoals recepten,
knutselopdrachten, stappenplannen, aanwijzingen.

Le 1.3

Het onderwerp bepalen in narratieve teksten zoals verhalen,
gebeurtenissen.

Le 1.4

Het onderwerp bepalen in artistiek-literaire teksten zoals liedjes,
versjes, gedichten, stripverhalen.

Le 2

De leerlingen bepalen de hoofdgedachte in voor hen bestemde
teksten(2).

Le 2.1

De hoofdgedachte bepalen in informatieve teksten zoals aankondigingen, opschriften, mededelingen, reclameboodschappen,
affiches, schema’s, weerberichten, brieven, e-mails.

Le 2.2

De hoofdgedachte bepalen in prescriptieve teksten zoals recepten,
knutselopdrachten, stappenplannen, aanwijzingen.

6

ET
ET.5

ET.5

ET.5

ET.5

ET.5

ET.6

ET.6

ET.6

Le 2.3

De hoofdgedachte bepalen in narratieve teksten zoals verhalen,
gebeurtenissen.

ET.6

Le 2.4

De hoofdgedachte bepalen in artistiek-literaire teksten zoals liedjes, versjes, gedichten, stripverhalen.

ET.6

3 Leerplandoelen
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5
Le 3

Le 3.1

Le 3.2

Le 4

Le 4.1

6

ET

De leerlingen volgen de gedachtegang in voor hen bestemde
teksten(2).

ET.7

De gedachtegang volgen in prescriptieve teksten zoals
recepten, knutselopdrachten, stappenplannen, aanwijzingen.

ET.7

©

De gedachtegang volgen in narratieve teksten zoals verhalen,
gebeurtenissen.

ET.7

De leerlingen selecteren de gevraagde informatie uit voor
hen bestemde teksten(2).

ET.8

De gevraagde informatie selecteren uit informatieve teksten zoals aankondigingen, opschriften, mededelingen, reclameboodschappen, affiches, schema’s, weerberichten, brieven,
e-mails.

ET.8

Le 4.2

De gevraagde informatie selecteren uit prescriptieve teksten zoals
recepten, knutselopdrachten, stappenplannen, aanwijzingen.

Le 4.3

De gevraagde informatie selecteren uit narratieve teksten zoals
verhalen, gebeurtenissen.

ET.8

De leerlingen zetten in functie van het leesdoel strategieën
in.

ET.9

Le 5.1

Het leesdoel bepalen.

ET.9

Le 5.2

Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de tekst te
oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp gelezen,
gehoord, gezien en geleerd hebben.

Le 5.3

Hypothesen vormen over de inhoud van de tekst .

ET.9

Le 5.4

Relaties leggen tussen de tekst en het aangeboden ondersteunend
visueel materiaal.

ET.9

Le 5.5

De vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden.

ET.9

Le 5.6

De vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden
uit de context.

ET.9

Le 5

3 Leerplandoelen
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5

6

ET

Le 5.7

Herlezen wat onduidelijk is.

ET.9

Le 5.8

Al dan niet digitale informatiebronnen zoals een woordenlijst
of een (beeld)woordenboek raadplegen.

ET.9

Le 5.9

Zich blijven concentreren/doorzetten ondanks het feit dat ze
niet alles begrijpen.

ET.9

©

Le 5.10 Nadenken over mogelijke oorzaken waarom een tekst al dan
niet begrepen is.
Le 6

De leerlingen zijn bereid om Franse teksten te lezen en hun
verworven leesvaardigheden te gebruiken.

Tekstkenmerken(2)
Onderwerp


concreet



eigen leefwereld en
dagelijks leven

Taalgebruikssituatie

Structuur/ Samenhang/
Lengte

Woordenschat en
taalvariëteit

 concrete en voor de

leerlingen vertrouwde, 
relevante taalgebruikssituaties

korte enkelvoudige
en eenvoudig samengestelde zinnen met
de meest frequente
voegwoorden



frequente woorden



eenduidig in de
context



standaardtaal



elementaire tekststructuur



informeel en formeel



korte teksten



ook met redundante
informatie

 meestal met visuele

ondersteuning

 tot hen of tot hun

leeftijdsgroep gericht

3 Leerplandoelen
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3.3

SPREKEN
5

S1

6

ET

De leerlingen zeggen beluisterde woorden en zinnen zo
correct mogelijk na(3).

ET.10

De leerlingen verklanken (= luidop lezen) vooraf beluisterde
en/of gelezen informatieve, prescriptieve, narratieve en
artistiek-literaire teksten(3).

ET.11

De leerlingen lezen een meermaals beluisterde tekst die ze in
stilte meegelezen hebben luidop.

ET.11

De leerlingen lezen een meermaals beluisterde tekst die ze nadien
voorbereiden luidop.

ET.11

S 2.3

De leerlingen lezen een tekst die ze voorbereid hebben luidop.

ET.11

S3

De leerlingen vertellen met een vorm van ondersteuning informatieve en narratieve teksten(3) na in de vorm van een
opsomming.

ET.12

De leerlingen beschrijven met een vorm van ondersteuning
een gebeurtenis, een verhaal, iets of iemand en doen dat
onder de vorm van een opsomming.

ET.13

S5

De leerlingen maken gebruik van elementaire omgangsvormen en beleefdheidsformules.

ET.14
ET.17

S6

De leerlingen zetten in functie van het spreekdoel strategieën
in.

ET.15

S 6.1

Het spreekdoel bepalen.

ET.15

S 6.2

Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de spreektaak te
oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp gelezen,
gehoord en geleerd hebben.

S 6.3

Gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal.

ET.15

S 6.4

Gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal.

ET.15

S 6.5

Zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles
kunnen uitdrukken.

ET.15

S2

S 2.1

S 2.2

S4

©
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5

6

ET

S 6.6

Nadenken over de mogelijke oorzaken waarom hun boodschap al
dan niet goed overkomt.

S7

De leerlingen durven een boodschap in het Frans formuleren.

ET.25*

S8

De leerlingen streven naar correct en verzorgd taalgebruik.

ET.26*

Tekstkenmerken(3)
Onderwerp

©



concreet



eigen leefwereld en dagelijks
leven

Taalgebruikssituatie

Structuur/ Samenhang/ Lengte



concrete en voor de leerlingen
vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties





met en zonder visuele ondersteuning

korte enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen
met de meest frequente verbindingswoorden



elementaire tekststructuur



zeer korte teksten

Uitspraak, articulatie, intonatie

Tempo en vlotheid

Woordenschat en taalvariëteit





met eventuele herhalingen en
langere onderbrekingen





langzaam tempo

zeer frequente woorden uit de
woordvelden, vaste frasen en
standaarduitdrukkingen



standaardtaal



informeel en formeel



met een aanzet tot heldere uitspraak, zorgvuldige
articulatie en natuurlijke
intonatie
standaardtaal

3 Leerplandoelen
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3.4

MONDELINGE INTERACTIE
5

6

ET

MI 1

De leerlingen maken gebruik van elementaire omgangsvormen en beleefdheidsformules.

ET.14
ET.17

MI 2

De leerlingen nemen deel aan een gesprek(4) door gepast te
reageren op vragen, antwoorden en uitspraken en door zelf
vragen te stellen, antwoorden te geven en uitspraken te
doen.

ET.16

De leerlingen zetten in functie van de mondelinge interactie
strategieën in.

ET.18

MI 3.1

Het doel van de interactie bepalen.

ET.18

MI 3.2

Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de interactie te
oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp gelezen,
gehoord en geleerd hebben.

MI 3.3

Gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal.

ET.18

MI 3.4

Te kennen geven dat ze iets niet begrepen hebben.

ET.18

MI 3.5

Vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te
wijzen.

ET.18

Zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles
begrijpen of kunnen uitdrukken.

ET.18

MI 4

De leerlingen durven in het Frans een gesprek(4) te voeren.

ET.25*

MI 5

De leerlingen streven naar correct en verzorgd taalgebruik.

ET.26*

MI 3

MI 3.6

3 Leerplandoelen
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Tekstkenmerken(4)
Onderwerp

Taalgebruikssituatie

Structuur/ Samenhang/ Lengte

 concreet

 concrete en voor de leerlingen



korte enkelvoudige zinnen en
eenvoudig samengestelde
zinnen met de meest frequente verbindingswoorden



elementaire tekststructuur



zeer korte teksten

 eigen leefwereld en dagelijks

leven

vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties
 met en zonder visuele onder-

steuning

©

Uitspraak, articulatie, intonatie

Tempo en vlotheid

Woordenschat en taalvariëteit

 met een aanzet tot heldere uit-

 met eventuele herhalingen en



zeer frequente woorden uit de
woordvelden, vaste frasen en
standaarduitdrukkingen



standaardtaal



informeel en formeel

spraak, zorgvuldige articulatie
en natuurlijke intonatie
 standaardtaal

3 Leerplandoelen
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 langzaam tempo
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3.5

SCHRIJVEN
5

Schr 1

6

De leerlingen kopiëren foutloos een tekst(5) .

ET
ET.19

Schr 1.1 Een woord(groep) foutloos kopiëren

ET.19

©

Schr 1.2 Een zin foutloos kopiëren.

ET.19

Schr 1.3 Een tekst van meerdere zinnen foutloos kopiëren.

ET.19

Schr 2

Schr 3

Schr 4

De leerlingen vullen een tekst(5) aan met schriftelijk aangeboden woorden.

ET.20

De leerlingen stellen een tekst(5) samen aan de hand van
aangereikte bouwstenen.

ET.21

De leerlingen zetten in functie van het schrijfdoel strategieën
in.

ET.22

Schr 4.1 Het schrijfdoel bepalen.

ET.22

Schr 4.2 Het eigen werk nakijken en verbeteren.

ET.22

Schr 4.3 Zorg besteden aan hun geschreven werk.

Schr 4.4 Zich blijven concentreren op de schrijftaak.

ET.22

Schr 4.5 Nadenken over mogelijke oorzaken waarom de schrijftaak al
dan niet vlot verlopen is.
Schr 5

Schr 6

De leerlingen tonen bereidheid en durf om te schrijven in
het Frans.

ET.25*

De leerlingen zijn erop gericht om teksten(5) correct te
kopiëren.

Tekstkenmerken(5)
Onderwerp


concreet



eigen leefwereld en
dagelijks leven

Taalgebruikssituatie



concrete en voor de
leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties

Structuur/ Samenhang/ Woordenschat en
Lengte
taalvariëteit

 korte enkelvoudige



zeer frequente woorden uit de woordvelden, vaste frasen en
standaarduitdrukkingen



standaardtaal



informeel en formeel

zinnen

 elementaire tekst-

structuur
 zeer korte teksten
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ET.26*

█ 23

3.6

DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOELEN
5

DO 1

De leerlingen maken bij het realiseren van de taaltaken voor
luisteren, lezen, spreken, mondelinge interactie en schrijven
functioneel gebruik van de woorden en structuren uit de
woordvelden persoonlijke gegevens, relatie tot anderen,
dagelijks leven, eten en drinken, tijd, ruimte, natuur en het
weer.

©

6

ET

ET.23a

Persoonlijke gegevens, relatie tot anderen.
DO1.1

Groeten en afscheid nemen.

ET.23a

DO1.2

Begrijpen, vragen, meedelen wie iemand is, hoe iemand heet, hoe
iemand er uitziet, welke nationaliteit hij/zij heeft.

ET.23a

DO1.3

Begrijpen, vragen, meedelen wat iets is, hoe iets heet.

ET.23a

DO1.4

Begrijpen, vragen, meedelen hoe oud hij/zij is.

ET.23a

DO1.5

Begrijpen, vragen, meedelen wanneer hij/zij jarig is.

ET.23a

DO1.6

Begrijpen, vragen, meedelen van welk geslacht hij/zij is.

ET.23a

DO1.7

Begrijpen, vragen, meedelen welke de familierelaties zijn.

ET.23a

DO1.8

Begrijpen, vragen, meedelen waar hij/zij woont.

ET.23a

DO1.9

Begrijpen, vragen, meedelen wat zijn/haar telefoon- of gsmnummer is.

ET.23a

DO1.10 Begrijpen, vragen, meedelen hoe het gaat, hoe hij/zij zich voelt.

ET.23a

DO1.11 Begrijpen, vragen, meedelen waar hij/zij pijn heeft (belangrijkste
lichaamsdelen benoemen).

ET.23a

DO1.12 Begrijpen, vragen, meedelen welke kleding hij/zij (niet) graag
draagt.

ET.23a

DO1.13 (Iemand) uitnodigen, een afspraak maken.

ET.23a

DO1.14 Iemand bedanken.

ET.23a

DO1.15 Een aanbod aannemen of afwijzen.

ET.23a
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5

6

ET

DO1.16 Iemand gelukwensen.

ET.23a

DO1.17 Zich verontschuldigen.

ET.23a

Dagelijks leven
DO1.18 Begrijpen, vragen, meedelen wat hij/zij (niet) graag doet in de
vrije tijd.

ET.23a

DO1.19 Begrijpen, vragen, meedelen waar iets zich in huis bevindt.

ET.23a

DO1.20 Begrijpen, vragen, meedelen naar welke school hij/zij gaat.

ET.23a

DO1.21 Begrijpen, vragen, meedelen in welke klas hij/zij zit.

ET.23a

DO1.22 Begrijpen, vragen, meedelen van eenvoudige formuleringen in
klasverband.

ET.23a

DO1.23 Begrijpen, vragen, meedelen welk schoolgerei hij/zij gebruikt.

ET.23a

DO1.24 Begrijpen, vragen, meedelen hoe hij/zij zich verplaatst.

ET.23a

DO1.25 De weg tonen/vragen.

ET.23a

DO1.26 Begrijpen, vragen, meedelen waar iets is of plaatsvindt.

ET.23a

DO1.27 Begrijpen, vragen, meedelen wat hij/zij nodig heeft, wil kopen.

ET.23a

DO1.28 Begrijpen, vragen, meedelen hoeveel iets kost.

ET.23a

DO1.29 Begrijpen, vragen, meedelen hoe iets is, welke kleur het heeft,
wat hij/zij ervan vindt.

ET.23a

DO1.30 Begrijpen, vragen, meedelen hoe groot iets is, hoe ver, hoe
snel, hoe zwaar, …

ET.23a

DO1.31 Begrijpen, vragen, meedelen van wie iets (niet) is.

ET.23a

Eten en drinken

©

DO1.32 Begrijpen, vragen, meedelen wat hij/zij (niet) graag eet en/of
drinkt.

ET.23a

DO1.33 Begrijpen, vragen, meedelen welke maaltijd hij/zij neemt: ontbijt,
middagmaal, avondmaal.

ET.23a
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5

6

ET

Tijd, ruimte, natuur, het weer
DO1.34 Begrijpen, vragen, meedelen hoe laat het is.

ET.23a

DO1.35 Begrijpen, vragen, meedelen welke dag, maand of welk jaar het
is.

ET.23a

©

DO1.36 Begrijpen, vragen, meedelen welk weer het is, zal zijn.

ET.23a

DO1.37 Begrijpen, vragen, meedelen van informatie over seizoenen en
belangrijke feesten.

ET.23a

DO.1.38 Begrijpen, vragen, meedelen van elementaire gegevens over de
natuur, over (huis)dieren en over planten.

ET.23a

DO1.39 Begrijpen, vragen, meedelen wanneer iets gebeurt in het heden,
de toekomst en het verleden.

ET.23a

DO 2

DO 3

De leerlingen maken functioneel gebruik van voegwoorden
en voorzetsels.

ET.23a

De leerlingen maken functioneel gebruik van hoofdtelwoorden en frequente rangtelwoorden.

ET.23a

DO 4

De leerlingen maken functioneel gebruik van frequent
gebruikte hoeveelheidsaanduidingen zoals un peu, beaucoup,
trop, rien.

DO 5

De leerlingen maken bij het realiseren van de taaltaken
voor luisteren, lezen, spreken, mondelinge interactie en
schrijven functioneel gebruik van grammaticale elementen.

Zinnen

ET.23b

DO 5.1 Ze maken gebruik van eenvoudige bevestigende, ontkennende
en vragende zinnen.

ET.23b

DO 5.2 Ze maken gebruik van persoonlijke voornaamwoorden als
onderwerp.

ET.23b

Woorden

DO 5.3 Ze maken gebruik van het gepaste lidwoord.

ET.23b

DO 5.4 Ze maken gebruik van zelfstandige naamwoorden met aandacht
voor het genus en het getal en de overeenkomst met andere
woorden.

ET.23b
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5

6

ET

DO 5.5 Ze maken gebruik van bijvoeglijke naamwoorden, bezittelijke
en aanwijzende voornaamwoorden.

ET.23b

DO 5.6 Ze maken gebruik van infinitieven, werkwoordsvormen en
tijdmarkeerders in functie van de tegenwoordige tijd en de
‘futur proche’.

ET.23b

©

DO 5.7 Ze maken gebruik van zeer frequente vormen van de ‘passé
composé’.
DO 6

De leerlingen denken na over taal(gebruik) binnen de
vermelde taalgebruikssituaties (luisteren, lezen, spreken,
mondelinge interactie en schrijven) om zo hun functionele
ondersteunende kennis te verstevigen en uit te breiden.

ET.23b

ET.24

DO 7

De leerlingen maken gebruik van de suggesties en reacties van
anderen om hun communicatieve vaardigheden
(luisteren, lezen, spreken, mondelinge interactie, schrijven)
te verbeteren.

DO 8

De leerlingen tonen belangstelling voor de aanwezigheid van
moderne vreemde talen in hun leefwereld, binnen en buiten
de school.

ET.27*

De leerlingen tonen belangstelling voor de socioculturele
wereld van de andere taalgebruikers.

ET.27*

DO 9
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4

GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIEVE WOORDENLIJST FRANS
BASISONDERWIJS

TOELICHTING
Onderstaande thematisch geordende lijst is het resultaat van een vrijwillige
samenwerking tussen de begeleidingsdiensten basisonderwijs van de onderwijsnetten: VVKBaO, OVSG en GO!.

©

Deze ‘servicelijst’ wordt door de drie netten verspreid als bijlage in het leerplan Frans Basisonderwijs. Ze bestaat uit volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Persoonlijke gegevens – zich voorstellen – iemand voorstellen
Dagelijks leven
Relatie tot anderen
Eten en drinken
Tijd, ruimte, natuur
Het weer
Aanvullende items:
- voorzetsels
- voegwoorden
- werkwoorden
- lidwoorden
- bijvoeglijke naamwoorden
- vraagwoorden
- bijwoorden
- voornaamwoorden
- telwoorden en rangtelwoorden

De lijst heeft als bedoeling de leerkrachten te ondersteunen bij de keuze van
inhouden. Ze is geenszins rechtstreeks bedoeld voor leerlingen. Trouwens
het contextloos aanleren van woordrijen raden we sterk af.

Er is geopteerd voor een minimale lijst van actieve en communicatieve
woordenschat. Daarom zijn in de lijst zowel woorden als eenvoudige
communicatieve structuren opgenomen. Er werd gekozen voor een indeling
in communicatieve woordvelden zoals die in de eindtermen terug te vinden
zijn. De lijst bestaat uit woorden, uitdrukkingen, zinnen en structuren die de
leerlingen actief en in de juiste context gebruiken.
Soms hebben woorden meerdere betekenissen. Indien die niet worden vermeld, wil dat zeggen dat de kinderen deze betekenis(sen) niet actief moeten
beheersen.
Uiteraard zullen kinderen in de lagere school een grotere passieve woordenschat opbouwen en regelmatig met teksten werken die ook andere woorden
en structuren bevatten. Een aantal woorden en structuren, die in de praktijk
van het basisonderwijs al eens voorkomen, zijn dus niet opgenomen. Denken we maar aan sommige klasinstructies.

4 Gemeenschappelijke actieve woordenlijst Frans basisonderwijs
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Wat het gebruik van het lidwoord betreft, is geopteerd voor het onbepaald
lidwoord; dat om voor de leerkracht duidelijk het geslacht van het woord
aan te geven. Enkel bij woorden waarbij het onbepaald lidwoord zo goed
als niet in de dagelijkse omgangstaal gebruikt wordt, hebben we het bepaald
lidwoord genoteerd. Wanneer het lidwoord l’ is, voegen we er een ‘m.’
(masculin) of een ‘f.’ (féminin) aan toe. Bij woorden die enkel in het meervoud bestaan, noteren we het geslacht en ‘pl.’ (pluriel).
Wat de nieuwe Franse spelling betreft, is ervoor gekozen om zowel de klassieke als de nieuwe schrijfwijze te vermelden. De nieuwe schrijfwijze staat
tussen vierkante haakjes: ‘vingt et un [vingt-et-un]’.

©

Bij de communicatieve structuren wordt meestal met volledige voorbeeldzinnen gewerkt. Het veranderlijke deel dat niet bij de structuur hoort, is cursief en kleiner gedrukt: ‘Je voudrais du pain.’
Ten slotte zijn in de lijst heel wat items die overkoepelend gebruikt worden
in meer dan één of zelfs in alle woordvelden apart opgenomen.
Deze staan in rubriek 7 ‘aanvullende items’ en zijn per woordsoort
ingedeeld.

4 Gemeenschappelijke actieve woordenlijst Frans basisonderwijs
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1

Persoonlijke gegevens – zich voorstellen – iemand voorstellen
Woorden

Structuren

Naam
un nom
un prénom

een naam
een voornaam

s’appeler

heten

Leeftijd
un âge
un anniversaire

Adres
une adresse
une rue
une place
un numéro
une ville
un village
un pays
la Belgique
la Flandre
la Wallonie
la France
l’ Europe (f.)
habiter

Taal

Je m’appelle …
Comment tu t’appelles ?
Je suis ...

Ik heet ...
Hoe heet je?

Tu as quel âge ?
J’ai … ans.

Hoe oud ben je?
Ik ben … jaar.

J’habite (à) Bruxelles.
J’habite rue de la Poste

Ik woon in Brussel.
Ik woon in de

au numéro six.

Poststraat nummer zes.

J’habite en Belgique.

Ik woon in België.

Je suis Belge.

Ik ben Belg.

©
een leeftijd
een verjaardag

een adres
een straat
een plein
een nummer
een stad
een dorp
een land
België
Vlaanderen
Wallonië
Frankrijk
Europa
wonen

(het) Nederlands
(het) Frans
(het) Engels

Je ne comprends pas.
Ik begrijp het niet.
Pas trop vite, s’il vous plaît [plait]! Niet te snel
(spreken) a.u.b.!

un GSM / un portable
un message
un téléphone

een gsm
een sms
een telefoon

Allô!
Je peux parler à …?
Qui est à l’appareil ?

téléphoner (à)

telefoneren (naar)

le néerlandais
le français
l’anglais (m.)

Telefoneren

4 Gemeenschappelijke actieve woordenlijst Frans basisonderwijs
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Kan ik spreken met …?
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Woorden

Structuren

Dichte familie
une famille
un frère
une sœur
des parents (m.)
un père
un papa
une mère
une maman
des grands-parents (m.)
un grand-père
une grand-mère
un enfant
un bébé
un fils
une fille
une tante
un oncle
Vrienden
un ami
une amie
un copain
une copine
un garçon
une fille
Kleding
des vêtements (m.)
une chemise
un pull
un pantalon
un jean
un short
une robe
une jupe
un T-shirt
une veste
un pyjama
des chaussures (f.)
des baskets (f.)
des bottes (f.)
des chaussettes (f.)
porter
mettre
(s’)habiller

een familie
een broer
een zus
ouders
een vader
een papa
een moeder
een mama
grootouders
een grootvader
een grootmoeder
een kind
een baby
een zoon
een dochter
een tante
een oom

©
een vriend
een vriendin
een vriend
een vriendin
een jongen
een meisje

Voici … / Voilà …

Ziehier … / Ziedaar …

Tu habites où ?
J’habite (à) (en) …

Waar woon je?
Ik woon in (te) …

kleren
een hemd
een trui
een broek
een jeans
een short
een jurk
een rok
een T-shirt
een vest
een pyjama
schoenen
sport-,
basketbalschoenen
laarzen
sokken
dragen
aantrekken
(zich) kleden

Je porte …
Je mets …
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Ik draag …
Ik trek … aan.

█ 32

Woorden

Structuren

Gezondheid
un docteur
un médicament
un hôpital
un malade

Lichaamsdelen
une tête
une bouche
un nez
un œil
des yeux
une oreille
des cheveux (m.)
une dent
un ventre
un dos
une jambe
un pied
un genou
un bras
une main
un doigt

een dokter
een geneesmiddel
een ziekenhuis
een zieke

Je suis malade.

Ik ben ziek.

J’ai mal à la tête.
au ventre.
aux dents.

Ik heb hoofdpijn.
Ik heb buikpijn.
Ik heb tandpijn.

J’ai les cheveux noirs.
J’ai les yeux bruns.

Ik heb zwart haar.
Ik heb bruine ogen.

Je porte des lunettes.

Ik draag een bril.

©
een hoofd
een mond
een neus
een oog
ogen
een oor
haren
een tand
een buik
een rug
een been
een voet
een knie
een arm
een hand
een vinger

Uiterlijke kenmerken
grand / grande
petit / petite
blond / blonde
roux / rousse
long / longue
court / courte
beau / belle
des lunettes (f.)

groot
klein
blond
ros
lang
kort
mooi
een bril
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2

Dagelijks leven
Woorden

Structuren

Huis
un appartement
une maison
une chambre
une cuisine
un garage
un jardin
un living
une salle de bains
les toilettes (f.pl.)
un étage
une armoire
un bureau
une table
une chaise
un lit
une lampe
une douche
une porte
une fenêtre
un fauteuil
un voisin
une voisine
Vrijetijdsbesteding
un jeu
un ordinateur
l’Internet (m.)
un e-mail
une balle
un ballon
le cinéma
un film
une télé
une radio
un CD
un DVD
un voyage
une valise
les vacances (f.)
une promenade
un match
un sport
le foot, le football
le tennis
le basket

een appartement
een huis
een kamer
een keuken
een garage
een tuin
een woonkamer
een badkamer
het toilet, de wc
een verdieping
een kast
een bureau
een tafel
een stoel
een bed
een lamp
een douche
een deur
een raam
een zetel

Au premier étage.

Op de eerste verdieping.

©

Où sont les toilettes, s’il vous plaît [plait] ?
Waar is de wc, a.u.b.?

een buurman
een buurvrouw

een spel
een computer
het internet
een e-mail
een bal (klein)
een bal (groot), een
ballon
de cinema, de bioscoop
een film
een tv
een radio
een cd
een dvd
een reis
een valies
de vakantie
een wandeling
een match
een sport
voetbal
tennis
basketbal

Surfer sur (l’) Internet .

Surfen op (het) internet.

J’aime…
Je n’aime pas…

Ik hou van …
Ik hou niet van ….

J’ai gagné !

Ik heb gewonnen!

Je fais du basket.
Je fais de la musique.

Ik basket.
Ik speel muziek.

Je joue du piano.
Je joue de la guitare.

Ik speel piano.
Ik speel gitaar.
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la gym
le vélo
la musique
une chanson

het turnen
het fietsen
(de) muziek
een lied(je)

faire du sport
jouer
se promener
nager
danser
chatter

een sport beoefenen
spelen
wandelen
zwemmen
dansen
chatten

surfer
School
une école
un directeur
une directrice
un prof / une prof
un élève / une élève

Je joue à la balle.
Je joue au foot.
Je joue aux cartes.

Ik speel met de bal.
Ik speel voetbal.
Ik speel met de kaarten.

©
surfen

een school
een directeur
een directeur
een leraar / een lerares
een leerling / een
leerlinge

Madame Leen
Monsieur Leo

Juf Leen
Meester Leo

Klas/ schoolmateriaal

une classe
un banc
un bureau
un tableau
un cahier
une feuille
un livre
un ordinateur
un (ordinateur) portable
une photo
un stylo
un crayon
une gomme
un mot
une phrase
un texte
une page
un devoir
un exercice
une leçon
une faute

een klas
een bank
een lessenaar, een bureau
een bord
een schrift
een blad
een boek
een computer
een laptop
een foto
een pen
een potlood
een gom
een woord
een zin
een tekst
een bladzijde
een huiswerk
een oefening
een les
een fout

apprendre
lire
écrire
écouter
regarder
commencer
travailler
parler
raconter

leren
lezen
schrijven
luisteren
kijken
beginnen
werken
spreken
vertellen
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Woorden

Structuren

Verplaatsingen
un avion
un bateau
un (auto)bus
une moto
le métro
un train
un tram
un vélo
une voiture
un camion
un carrefour
un rond-point
un agent (de police)
tout droit
à gauche
à droite
les feux (m. pl.)

Boodschappen doen

een vliegtuig
een boot
een (auto)bus
een motor
de metro
een trein
een tram
een fiets
een auto
een vrachtwagen

Ik neem de bus.

Je vais à pied.
Je vais en avion / bateau.
Je vais en / à vélo.

Ik ga te voet
Ik ga met het vliegtuig/ de
boot.
Ik ga met de fiets.

C’est en Belgique.
C’est à Paris.

Het ligt in België.
Het ligt / is in Parijs.

On y va!

We vertrekken!

©
een kruispunt
een rotonde
een politieagent
rechtdoor
naar links
naar rechts
de verkeerslichten

un magasin
un supermarché
le prix
la caisse
un euro
un cent (un eurocentime)
un kilo
une bouteille
un cadeau

een winkel
een supermarkt
de prijs
de kassa
een euro
een (euro)cent
een kilo
een fles
een geschenk

ouvert
fermé

open
gesloten

acheter
vendre
payer

Je prends le bus.

Prenez la première, deuxième, … rue à droite / gauche.
Neem de eerste, tweede, … straat rechts / links.
Où est ... ?

Waar is ...?
Waar bevindt zich ... ?

Je cherche …

Ik zoek …

Je voudrais …

Ik wil graag …./ Ik zou
(graag) willen

Ça fait combien ?
Ça fait huit euros.

Hoeveel kost het?
Het kost 8 euro.

un kilo de …
cent grammes de …

een kilo…
honderd gram …

kopen
verkopen
betalen
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3

Relatie tot anderen
Woorden

Structuren

Begroeten / afscheid nemen
Bonjour, Madame
(Goeden)dag, mevrouw
Monsieur
meneer
Mademoiselle
juffrouw

Bedanken
merci
merci beaucoup
merci bien
Feliciteren / wensen

Beleefdheidsrituelen

Ça va ?
Ça va bien.
Et toi / vous ?

Gaat het?
Het gaat goed.
En met jou / u?

Comment ça va ?

Hoe gaat het?

Salut !
Au revoir !
À demain !
À bientôt !

Dag!
Tot (weer) ziens!
Tot morgen!
Tot binnenkort!

Non, merci !
De rien !

Neen, dank u!
Graag gedaan!
Zonder dank!

Bravo !
C’est chouette !
Formidable !
Bon anniversaire !
Bonne chance !
Super !

Bravo!
’t Is tof!
Geweldig!
Gelukkige verjaardag!
Veel geluk!
Super!

©
bedankt, dank u
hartelijk bedankt
dank u (wel)

S’il vous plaît [plait] ? (s.v.p. ?) alstublieft? (a.u.b.) (bij

S’il te plaît [plait] ? (s.t.p. ?)
pardon
excusez-moi

vragen)

alsjeblief?
pardon, sorry
excuseer mij, sorry

 beleefdheidsvorm ‘vous’ (= u)
de rest: ‘tu’ (= je)

Gevoelens uitdrukken

heureux, heureuse
malheureux, malheureuse
triste
content, contente
sympa
bien – mal
amoureux, amoureuse

gelukkig
ongelukkig
droevig, triestig
blij
sympathiek
goed – slecht
verliefd

aimer

houden van

Je suis heureux / heureuse. Ik voel mij gelukkig.
J’ai peur !
Ik ben bang! Ik heb schrik!
D’accord !

Akkoord!

C’est intéressant !

Het is interessant!
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4

Eten en drinken
Woorden

Structuren

Eten
un légume
une salade
une tomate
une carotte
un champignon
un fruit
une pomme
une poire
une banane
une orange
un kiwi
un pain
une baguette
un croissant
la viande
la charcuterie
le jambon
une tartine
la confiture
le fromage
le beurre
un œuf
le sucre
la soupe
un poisson
des frites (f. pl.)
une pomme de terre
des spaghettis (m. pl.)
une pizza
une sauce
la mayonnaise
un dessert
une glace
le chocolat

een groente
een sla
een tomaat
een wortel
een paddenstoel
een stuk fruit
een appel
een peer
een banaan
een sinaasappel
een kiwi
een brood
een stokbrood
een croissant
het vlees
de fijne vleeswaren
de hesp
een boterham
de jam
de kaas
de boter
een ei
de suiker
de soep
een vis
frieten
een aardappel
spaghetti
een pizza
een saus
de mayonaise
een dessert
een ijsje
de chocolade

manger

eten

Je voudrais du pain.
Ik zou (graag) brood willen.
Je voudrais de la salade. Ik zou (graag) sla willen.
Je voudrais des croissants. Ik zou (graag) croissants
willen.

©
J’ai envie de / d’ …
J’ai envie de chocolat.
J’ai envie d’eau.

Ik heb zin in …
Ik heb zin in chocolade.
Ik heb zin in water.

Ik heb hesp gegeten.
J’ai mangé du jambon.
Ik heb vlees gegeten.
J’ai mangé de la viande.
J’ai mangé des champignons.
Ik heb paddenstoelen
gegeten.
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Woorden

Structuren

Drinken
le vin
l’eau (f.)
le lait
une bière
une limonade
un coca
un jus de fruit(s)
un café
un thé
un chocolat (chaud)

de wijn
het water
de melk
een bier(tje)
een limonade
een cola
een fruitsap
een koffie
een thee
een (warme)
chocolademelk

Santé ! (f.)

Gezondheid! Proost!

un verre de / d’ ...
une tasse de / d’ ...
une bouteille de / d’ ...

een glas ...
een kopje ...
een fles …

een maaltijd
een ontbijt
een middagmaal
een avondmaal
een menu
een bord
een kopje
een glas

À table !

Aan tafel!

Bon appétit !

Smakelijk!

une fourchette
une cuillère/une cuiller
un couteau
un restaurant

een vork
een lepel
een mes
een restaurant

Encore un peu de … ?

Nog een beetje …?

C’est bon !

Het is lekker / goed!

mettre la table
avoir faim
avoir soif

de tafel dekken
honger hebben
dorst hebben

J’ai faim.
J’ai soif.

Ik heb honger
Ik heb dorst.

boire
Maaltijd
un repas
un petit déjeuner
un dîner [diner]
un souper
un menu
une assiette
une tasse
un verre

©
drinken

Passe-moi la viande, s’il te plaît [plait].
Geef mij het vlees door,
a.u.b.
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5

Tijd – ruimte – natuur
Woorden

Structuren

Tijd
jaar
un an
une année
seizoenen
le printemps
l’été (m.)
l’automne (m.)
l’hiver (m.)
maanden
un mois
janvier (m.)
février (m.)
mars (m.)
avril (m.)
mai (m.)
juin (m.)
juillet (m.)
août [aout] (m.)
septembre (m.)
octobre (m.)
novembre (m.)
décembre (m.)
dagen
une semaine
lundi (m.)
mardi (m.)
mercredi (m.)
jeudi (m.)
vendredi (m.)
samedi (m.)
dimanche (m.)

een jaar
een jaar (duur)

©

un week-end [weekend]
aujourd’hui
hier
demain

de lente
de zomer
de herfst
de winter

een maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

au printemps
en été
en automne
en hiver

in de lente
in de zomer
in de herfst
in de winter

Aujourd’hui, nous sommes … Vandaag is het …
le premier mars.
le trois juin.

1 maart.
3 juni.

een week
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

een weekend
vandaag
gisteren
morgen
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Woorden

Structuren

uuraanduidingen / tijdmarkeerders
le temps
la date
un jour
une journée
le matin
midi (m.)
l’après-midi (m. ou f.)
le soir
la nuit
minuit (m.)

de tijd
de datum
een dag
een dag (duur)
de ochtend
middag (12 uur)
de namiddag
de avond
de nacht
middernacht

une heure
une minute
une seconde

een uur
een minuut
een seconde

après
avant
déjà
tard
tôt
maintenant
tout de suite
jamais; ne … jamais
jusqu’à
toujours
une fois
feesten
une fête
Pâques
Noël
le nouvel an
le carnaval

©
na
voor
al
laat
vroeg
nu
onmiddellijk
nooit
tot
altijd
een keer

een feest
Pasen
Kerstmis
Nieuwjaar
carnaval

Il est midi.

Het is middag.

Il est minuit.

Het is middernacht.

Il est quelle heure ?
Hoe laat is het?
Il est une heure.
Het is één uur.
Il est deux heures et demie. Het is halfdrie.
Het is tien over zeven.
Il est sept heures dix.
À quelle heure ?
À neuf heures.

Hoe laat?
Om negen uur.

Joyeux Noël !
Bonne année !

Vrolijk kerstfeest!
Gelukkig Nieuwjaar!
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Woorden

Structuren

Ruimte
une entrée
une sortie
un coin
un mètre
un kilomètre
où
ici
là
droit, droite
gauche
à côté de
près de
loin de
derrière
devant
entre
contre
dans
sous
sur
à

entrer
sortir
Natuur
la nature
un arbre
une fleur
la mer
l’eau (f.)
un bois
une feuille
la campagne
une montagne
un animal
un chat
un chien
un lapin
un poisson
un oiseau
un cheval
une vache
un cochon
un coq
une poule

een ingang
een uitgang
een hoek
een meter
een kilometer

©
waar
hier
daar
rechts, rechterlinks, linkernaast
dichtbij
ver van
achter
voor
tussen
tegen
in
onder
op
naar (plaats)
te, in (+ stad)
aan, met, naar, tegen
(na bep. werkwoorden)
binnenkomen
buitengaan

de natuur
een boom
een bloem
de zee
het water
een bos
een blad
het platteland
een berg
een dier
een kat
een hond
een konijn
een vis
een vogel
een paard
een koe
een varken
een haan
een kip
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6

Het weer
Woorden

le temps

le vent
le soleil
un parapluie
la neige

het weer

Structuren
Quel temps fait-il ?
Il fait beau.
Il fait chaud.
II fait mauvais.
Il fait froid.

Welk weer is het?
Het is mooi weer.
Het is warm.
Het is slecht weer.
Het is koud.

Il y a du vent.
Il y a du soleil.
Il pleut.
Il va pleuvoir.
Il neige.
Il va neiger.

Er is wind.
Er is zon.
Het regent.
Het gaat regenen.
Het sneeuwt.
Het gaat sneeuwen.

©
de wind
de zon

een paraplu, regenscherm
de sneeuw
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7

Aanvullende items
Woorden

Structuren

Werkwoorden
aider
aller
(s’)amuser
(s’)arrêter
arriver
attendre
avoir
chanter
chercher
comprendre
compter
connaître [connaitre]
courir
devoir
dire
donner
dormir
entendre
être
faire
fermer
(se) laver
se lever
mettre
montrer
ouvrir
penser (à)
prendre
pouvoir
rentrer
rester
savoir
sortir
tomber
trouver
venir
voir
vouloir
Voorzetsels
à
avec
chez (un ami)
de / d’
en (train)
en (France)
pour
sans

helpen
gaan
(zich) amuseren
stoppen
aankomen
wachten
hebben
zingen
zoeken
begrijpen, verstaan
tellen
kennen
lopen
moeten
zeggen
geven
slapen
horen
zijn
doen, maken
sluiten
(zich) wassen
opstaan
plaatsen, zetten
tonen
openen, opendoen
denken (aan)
nemen
mogen, kunnen
(terug) naar huis gaan
blijven
kennen, weten
buitengaan
vallen
vinden
komen
zien
willen

Il faut …

©
C’est fini.

We moeten / Je moet /
Het moet …
Het is gedaan / voorbij.

met, om, naar, op, aan,
te, in (+ stad)
met
bij (een vriend)
van
met (de trein)
in (Frankrijk)
voor, om te
zonder
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Voegwoorden
et
mais
ou
parce que

en
maar
of
omdat

Lidwoorden
le, la, l’
les
un, une
des

©
de, het (enkelvoud)
de (meervoud)
een
- (wordt niet vertaald!)

Bijvoeglijke naamwoorden
chaud, chaude
warm
froid, froide
koud
jeune
jong
vieux, vieille
oud
bon, bonne
goed
mauvais, mauvaise
slecht, niet goed
fort, forte
sterk
joli, jolie
mooi, aardig, lief
nouveau, nouvelle
nieuw
gentil, gentille
aardig, lief
blanc, blanche
noir, noire
bleu, bleue
vert, verte
rouge
jaune
orange
brun, brune
gris, grise
rose
mauve
Vraagwoorden
qui?
quoi?
que?
qu’est-ce que?
pourquoi?
comment?
quand?
où?
combien?
quel, quelle?

wit
zwart
blauw
groen
rood
geel
oranje
bruin
grijs
roze
paars

wie?
wat?
wat?
wat?
waarom?
hoe? waarmee?
wanneer?
waar?
hoeveel?
welk(e)?
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Bijwoorden
aussi
beaucoup
bien
encore
mal
moins
non
oui
ne … pas
ne … pas de / d’
peu
peut-être
plus
très
trop
vite
Voornaamwoorden
je, j’
tu
il
elle
on
nous
vous
ils
elles
tout le monde
qui
la / l’
le / l’
les
ce, cet
cette
ces
moi
toi
lui
elle
nous
vous
eux
elles
mon / ma / mes
ton / ta / tes
son / sa / ses
notre / nos
votre / vos
leur / leurs

ook
veel
goed
nog
slecht
minder
neen
ja
niet
geen
weinig
misschien
meer
heel, zeer
te, te veel
snel, vlug

©
ik
jij, je
hij
zij, ze
men, we
wij, we
jullie, u
zij, ze (mv.)
zij, ze (mv.)

iedereen
die
haar, het, ze
hem, het
hen, ze
deze, die, dat (mannelijk)
deze, die, dat (vrouwelijk)
deze, die (mv.)

na voorzetsel
beklemtonend
mij
ik
jou
jij
hem
hij
haar
zij
ons
wij
jullie, u
jullie, u
hen (mannelijk)
zij (mannelijk)
hen (vrouwelijk)
zij (vrouwelijk)
mijn
jouw, je
zijn, haar
ons, onze
uw, jullie
hun
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Telwoorden en rangtelwoorden
zéro
un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
dix
onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt
vingt et un [vingt-et-un]
vingt-deux
trente
trente et un [trente-et-un]
trente-deux
quarante
cinquante
soixante
septante
quatre-vingts
nonante
cent
deux cents [deux-cents]
mille
deux mille [deux-mille]
un million

nul
één
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig
éénentwintig
tweeëntwintig
dertig
éénendertig
tweeëndertig
veertig
vijftig
zestig
zeventig
tachtig
negentig
honderd
tweehonderd
duizend
tweeduizend
een miljoen

premier, première
deuxième
troisième
quatrième
cinquième
dernier, dernière

eerste
tweede
derde
vierde
vijfde
laatste

©
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©

5
5.1

AANBEVELINGEN VOOR DE AANPAK VAN HET ONDERWIJS
ALGEMENE DIDACTISCHE PRINCIPES
Een vreemde taal leren verloopt in principe op dezelfde manier als het leren
van de moedertaal. Bij elk taalleerproces past de lerende dezelfde strategieën toe. Eerst luistert een kind in een ‘stille periode’ intensief naar de
nieuwe taalklanken, intonatie en zinsmelodie. Het kind gaat langzamerhand
verbanden leggen tussen bepaalde klanken en begrippen. Pas daarna komt
de taalproductie.

©

Naast een veilige en krachtige leeromgeving met een rijk taalaanbod vraagt
het leren van een vreemde taal ook veel tijd en oefening.

Taalaanbod

Een continu en rijk taalaanbod versterkt het leren van de kinderen. Daarom
is het belangrijk dat de leerlingen van bij het begin zoveel mogelijk geconfronteerd worden met de vreemde taal.
Gebruik dan ook zo vroeg mogelijk en zo veel mogelijk het Frans als voertaal in de klas, zeker bij klasinstructies. Denk aan bijvoorbeeld “Entrez”,
“Viens au tableau “, “Prends ton livre à la page”.
Stimuleer de kinderen ook zo veel mogelijk om eenvoudige boodschappen
in het Frans te produceren.
Een leerkracht met één of meer Franstalige leerlingen in de klas kan dankbaar gebruik maken van deze bron van authentieke taal.

Korte instructies in verband
met het klasgebeuren

Een aantal frequente klasinstructies.
Entrez (les enfants).
Sortez.
Vous pouvez sortir.
Allez-y!
Venez. Viens.
Mettez-vous (bien) en rang.
Assieds-toi. / Asseyez-vous.
Lève-toi. / Levez-vous.
Écoute. / Écoutez (bien).
Regarde. / Regardez (bien).
Répète. / Répétez.

Kom binnen (kinderen).
Ga naar buiten.
Jullie mogen naar buiten gaan.
Vooruit. Ga je gang.
Kom.
Zet je (goed) in de rij.
Ga zitten.
Sta recht.
Luister (goed).
Kijk (goed).
Herhaal.

Encore une fois. / Tous ensemble.
N’oublie pas /
N’oubliez pas de lever le doigt.
Reste calme. / Restez calmes.
Fais attention. / Faites attention.
Sois / Soyez attentifs!
Mettez-vous par deux.
Mettez-vous en groupes de trois
(quatre …).
Vous pouvez travailler ensemble.

Nog een keer. Allemaal samen.
Vergeet niet je vinger op te steken.
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Blijf rustig.
Let op.
Wees aandachtig!
Zet je per twee.
Maak groepjes van drie
(vier …)
Je mag samenwerken.
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Viens au tableau. /
Venez au tableau.
Qui vient au tableau?
Efface le tableau.
Ouvre (la fenêtre).
Tu peux ouvrir …
Ferme (la porte).
Tu peux fermer …
Prends / Prenez votre livre / cahier /
stylo / crayon / taille-crayon /
gomme / colle / trousse …
Tu as compris? /Vous avez compris?

Kom aan het bord.
Wie wil aan het bord komen?
Veeg het bord af.
Open (het raam).
Je mag …. openen
Sluit (de deur).
Je mag … sluiten.
Neem je boek / schrift / balpen /
potlood / potloodslijper / gom / lijm
/ pennenzak …
Heb je / Hebben jullie het begrepen?
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Een motiverende taaltaak

Een taaltaak is een complex van taalhandelingen dat zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijkheid waarin leerlingen de doeltaal moeten leren
gebruiken. Het uitgangspunt kan een boeiende opdracht zijn waarvoor de
leerlingen de taal nodig hebben om de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen.
Taaltaken kunnen receptief (luister- en leesteksten begrijpen) en/of productief (spreken, interactie en schrijven) zijn.
Een goede taaltaak dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:
- De taak bevat 'relevant' taalaanbod. Daarmee bedoelen we dat de taal
die nodig is om de taak tot een goed einde te brengen tot de leefwereld
en de belangstellingssfeer van de leerlingen behoort.
- De taak is goed gedoseerd wat betreft moeilijkheidsgraad. Er moet een
redelijk verschil zijn tussen wat de leerling al kan en wat de taak vereist.
Bij te weinig of te eenvoudige taken zal de leerling weinig of geen leerwinst boeken. Van te veel of te moeilijke taken kan de leerling
gedemotiveerd worden en afhaken. Ideaal is telkens net iets meer te vragen dan wat de leerling kan. Kies taken waarbij de afstand niet al te
groot is en waarin hulpmiddelen zitten die het de leerlingen mogelijk
maken de betekenis van nog onbekende taal uit de context af te leiden.
- De taak is boeiend voor de leerlingen. Ze zien er een uitdaging in of ze
vinden de activiteit die ermee gepaard gaat prettig. Daarbij gebruiken ze
de taal niet als doel maar als middel om de taak tot een goed einde te
brengen.

Opbouw van een thema

Het taalaanbod binnen een thema kan als volgt in vier stappen (twee receptieve en twee productieve) worden gepland:
1 Eerst wordt het thema geïntroduceerd. Hierbij wordt de voorkennis van
de leerlingen geactiveerd. Wat weten zij al over het thema? Welke
woorden kennen ze al?
2 Daarna wordt de nieuwe woordenschat aangeboden door middel van een
luister- of leestekst, een dialoog, een video/dvd …
3 In een volgende stap oefenen de leerlingen per twee of in kleine groepjes de aangeboden taal in aan de hand van gevarieerde werkvormen en
activiteiten.
4 Als de leerlingen het taalaanbod, na veelvuldig oefenen, voldoende beheersen, kunnen ze het toepassen in de aangeboden situaties binnen het
thema. Niet alle leerlingen zijn even spreekvaardig. Differentiatie is hier
zeker op haar plaats.
Het spreekt voor zich dat deze stappen gespreid worden over verschillende
lessen.

5 Aanbevelingen voor de aanpak van het onderwijs

█ 50

Uitspraak

In de Franse taal zijn er andere klanken of klankcombinaties dan in de moedertaal. Denken we maar aan de [g] van garçon. Zo een klank moet geoefend worden door luisteren en nazeggen. Meelezen kan, maar het mag geen
voorlezen worden.
Het is belangrijk om tijd te voorzien voor het inoefenen van de uitspraak.
Op deze manier kan de leerling zich het fonetisch systeem van de vreemde
taal eigen maken. Uitspraakoefeningen doe je best aan de hand van bekend
taalmateriaal zoals woorden of zinnen uit een zojuist beluisterde tekst. Je
kunt als leerkracht de woorden of zinnen zelf voorzeggen of gebruik maken
van een geluidsopname.
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Voor leerlingen die in de voorgaande jaren reeds taalinitiatie Frans kregen,
kan dat proces versneld worden. Uiteraard is een blijvende aandacht voor
een goede uitspraak noodzakelijk.

Woordenschat

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen woorden herkennen en
begrijpen (receptieve woordenschat) en zelf actief woorden gebruiken in
een gesprek (productieve woordenschat).
Het is de bedoeling dat de leerlingen op het einde van het zesde leerjaar de
woorden en communicatieve taalstructuren van de gemeenschappelijke
basiswoordenlijst bij het leerplan actief en in de juiste context kunnen
gebruiken. Vooral de integratie van die woorden in allerhande taalsituaties
is belangrijk. Vooraleer leerlingen de woorden kennen en kunnen gebruiken, is er veel herhaling nodig. ‘Losse’ woordenrijen leren levert weinig resultaat op als die woorden niet regelmatig in verschillende contexten en
taalsituaties herhaald en gebruikt worden.
Bij het aanbrengen van nieuwe taalelementen dien je als leerkracht te vermijden dat de leerlingen te dikwijls naar de betekenis van nieuwe woorden
moeten gokken. Door de voorkennis te activeren bij de introductie van het
thema (eerste stap), raken de leerlingen vertrouwd met de communicatieve
situatie waarin ze de nieuwe woordenschat zullen ontmoeten. Daardoor
kunnen ze al veel zaken voorspellen. Naarmate hun Franse taalvaardigheid
groeit, kunnen de leerlingen alsmaar meer de betekenis van een woord of
structuur uit de context afleiden.
Het creatief en goed doordacht aanbrengen van nieuwe woordenschat leidt
automatisch tot een gezond evenwicht tussen het nieuwe en het reeds
gekende:
- Het aantal nieuwe woorden per leseenheid dient beperkt te blijven.
- De nieuwe woorden worden in een communicatieve context aangebracht en ingeoefend.
- Het is belangrijk dat de beheerste woordenschat regelmatig aan bod
komt in verschillende contexten en taalsituaties.
- In lijsten worden zelfstandige naamwoorden altijd met een lidwoord
aangeboden dat over het genus geen twijfel laat. Het lidwoord l’ wordt
dus vermeden.
- Werkwoorden worden aangeboden in de infinitief, behalve bij geijkte
uitdrukkingen, bv. il fait chaud.
Als ondanks de context de betekenis van een woord, een woordgroep of een
structuur niet duidelijk is of als geen directe waarneming van het object of
van de handeling mogelijk is, gaat de voorkeur uit naar een directe vertaling om de betekenis toe te lichten.
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Grammatica

Werkvormen

De belangrijkste functie van een taal is communicatie. Dat wil zeggen dat
de boodschap van de spreker of de schrijver overkomt bij de gesprekspartner (productief) en omgekeerd, dat de boodschap wordt begrepen (receptief). Het gaat er dus niet om dat alles meteen volkomen correct gebeurt: de
inhoud is belangrijker dan de vorm. Toch zijn grammaticale elementen
nodig om een taal te leren. De kennis van die elementen is essentieel, maar
is nooit een doel op zich. Met andere woorden, de grammatica staat volledig
ten dienste van de communicatie en heeft een ondersteunende functie:
- Grammaticale elementen worden in een context aangebracht.
- Ze worden functioneel ingeoefend door grammaticale structuren regelmatig en gevarieerd te herhalen en te gebruiken in communicatieve
situaties.
- Een leerling kan een grammaticaregel misschien wel toepassen in een
schriftelijke oefening, maar daarom lukt het nog niet in een communicatieve situatie.
- Om de grammaticale verbanden uit te leggen, doe je als leerkracht een
beroep op het Nederlands. Een uitleg in het Frans is immers te moeilijk
voor de leerlingen.
- De terminologie is alleen bestemd voor de leerkracht en niet voor de
leerlingen. Waar mogelijk hanteert het leerplan de gangbare terminologie uit de Nederlandse taalbeschouwing.
Als er voldoende grammaticaal materiaal aanwezig is om via inductieve
weg de leerlingen zelf een regel te laten ontdekken, maak daarvan dan ook
gebruik.
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Een taal leer je door ze veel te horen en te lezen maar vooral door ze te gebruiken. Daarom is het aangewezen om regelmatig voor groeperingsvormen
en activiteiten te kiezen die veel interactie creëren. Werken per twee of in
kleine (indien mogelijk heterogene) groepjes, biedt veel kans tot interactie
in een ‘veilige’ omgeving.
Deze groeperingsvormen kunnen worden afgewisseld met werken met de
hele klasgroep.
Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het leren van het Frans en
dat ze de taal kunnen gebruiken in voor hen relevante situaties en taken.
Een (taal- of gezelschaps)spel is een werkvorm die aan deze twee criteria
beantwoordt. Spelvormen kunnen zeer goed gebruikt worden omdat ze bij
de leefwereld van de kinderen horen. Met taalspellen bedoelen we hier een
volwaardige leeractiviteit. Als we kinderen echt tot leren willen brengen,
moeten spelvormen doelbewust worden ingezet. Het is belangrijk vooraf te
bepalen met welk doel een bepaalde spelvorm gebruikt wordt.
Enkele voorbeelden
- Memory, een eenvoudig en gekend spel, is niet alleen zeer geschikt
om nieuw aangeboden woordenschat in te oefenen, maar ook om
gekende woordenschat regelmatig te herhalen en vast te zetten.
- Bij een kwartetspel oefenen de leerlingen, behalve de woordenschat
ook structuren zoals “C’est à moi.” of “Tu as … de la
famille rouge?”

Goed ingezette, doelgerichte spellen zijn een ideale manier om een taal te
leren. De leerlingen gebruiken het Frans in een reële situatie en niet in een
gespeelde situatie zoals bij een rollenspel. Bovendien werkt het spelelement
motiverend en draagt het bij tot een positieve ingesteldheid ten opzichte van
de nieuwe taal. Samen spelen bevordert de spreekvaardigheid en spreekdurf
op een natuurlijke manier. De leerlingen moeten immers de vreemde taal
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gebruiken om het spel te kunnen spelen. De taal is op dat ogenblik het middel en niet het te leren doel. Het doel is het spelen en eventueel het winnen
van het spel. De taal die daarvoor nodig is, wordt ongemerkt ingeoefend.
Woordenschat die bij een spel frequent gebruikt wordt:

Oefenen

un jeu
le jeu de l’oie
le plateau de jeu
une case
un pion
un jeton
un dé
Qui lance le dé?
la règle du jeu
une grille de jeu
un jeu de cartes
une carte
une pile de cartes
la pioche

een spel
het ganzenbord
het spelbord
een vakje, een hokje
een pion
een (speel)penning
de teerling, de dobbelsteen
Wie gooit met de dobbelsteen?
de spelregel
een spelrooster
een kaartspel
een speelkaart
een stapel speelkaarten
een omgekeerde stapel speelkaarten
in het midden van het spel

Lance le dé/les dés!
Qui commence?
A qui le tour?
C’est mon tour.
C’est à moi.

Gooi de dobbelsteen/dobbelstenen!
Wie begint?
Wie is aan de beurt?
Het is mijn beurt.
Het is aan mij.
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Omdat je een taal niet alleen leert door ze te horen maar ook en vooral door
ze te gebruiken, moet er in het vreemdetalenonderwijs veel geoefend worden. Voor alle duidelijkheid: oefenen is niet toetsen.
Wat is oefenen?
- Oefenen is vooral doen. Hoe minder de leerling zelf doet, hoe minder
hij of zij leert. Met andere woorden, de leerling moet zoveel mogelijk de
taal actief gebruiken.
Daartoe moeten gepaste werk- en groeperingsvormen gekozen worden
waarbij zo veel mogelijk kinderen tegelijk actief kunnen zijn.
-

Oefenen is herhalen. Dat geldt ook voor talen. Hoe beter men iets wil
kunnen, hoe meer men het moet oefenen. Om woordenschat en ingeoefende vaardigheden goed te verankeren is regelmatig herhalen essentieel. Woorden die de leerling slechts één keer inoefent of leert, is hij zo
weer vergeten.

-

Oefenen is herhalen in telkens andere combinaties en contexten. Herhaling is zinvol. Maar enkel woordenschatrijen herhalen om de bijhorende toetsen te kunnen maken, volstaat niet om de woordenschat te
verankeren. Een taal beheersen houdt in dat je een zo groot mogelijke
woordenkennis kunt gebruiken in normale communicatie. Dat is iets
anders dan ‘losse woorden’ vertalen. Daarom is het nodig om naast de
‘echte’ herhalingslessen, ook in de lessen regelmatig herhalingsmomenten te voorzien, herhaling in andere contexten en situaties en in gevarieerde vorm.
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Omgaan met fouten

Als de leerlingen door veelvuldige oefenkansen de taalmiddelen hebben gekregen om zich uit te drukken, is de kans op fouten zeker al verminderd.
Toch zullen er nog fouten gemaakt worden. De manier waarop de leerkracht
reageert op fouten heeft veel invloed op de spreekdurf van de leerlingen.
De leerkracht dient fouten als een volkomen normaal verschijnsel in de
ontwikkeling van communicatieve vaardigheden te beschouwen. Het hoort
immers bij het taalverwervingsproces. Als de leerkracht, elke fout (mondeling, maar ook schriftelijk) corrigeert, zal het plezier en de positieve
houding om Frans te leren snel verdwijnen. Dat wil echter niet zeggen dat
de leerkracht alles goed moet vinden.
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Fouten kun je op verschillende manieren verbeteren. Leerlingen moeten zoveel mogelijk spreekkansen krijgen. Daarom is het aangewezen ze per twee
of in groepjes te laten oefenen. De taak van de leerkracht verschuift dan
naar een coachende functie. Bij het werken per twee kun je de leerlingen
individueel begeleiden en verbeteren. Je kunt het woord of de zin van de
leerling op een natuurlijke manier en in de correcte vorm herhalen of het
woord voorzeggen en laten nazeggen.
Werken per twee is een veilige werkvorm omdat niet de hele klas meeluistert. Op deze manier verbeteren is voor de leerlingen dan ook niet bedreigend.
Je kunt fouten ook klassikaal verbeteren. Als je bij verschillende tweetallen
of groepjes regelmatig dezelfde fouten hoort, kun je die noteren en daarna
klassikaal bespreken en verbeteren.

Strategieën

Bij het leren gebruiken van een vreemde taal hebben leerlingen nood aan
hulpmiddelen en strategieën. Strategieën zijn manieren waarop de leerling
taken aanpakt.
Zo kunnen ze zich bij lezen volgende vragen stellen: Hoe lees ik een tekst?
Hoe kan ik op een efficiënte manier zo veel mogelijk van een tekst begrijpen?
Sommige leerlingen zullen uit zichzelf strategieën toepassen. Voor hen kan
het bewust leren hanteren van strategieën zorgen voor een nog effectievere
toepassing ervan. Voor andere leerlingen, die bijvoorbeeld vast raken bij
een luister- of leestekst of in een gesprek omdat ze woord voor woord willen vertalen, zal het nodig zijn strategieën regelmatig en systematisch te
oefenen.
De leerlingen leren strategieën toepassen in de lessen Nederlands. Dezelfde
strategieën kunnen ze ook in andere talen gebruiken. Om de transfer naar de
vreemde taal te bevorderen, dient de leerkracht regelmatig aandacht te vestigen op die strategieën.
Meer informatie vind je in het leerplan Nederlands domein Strategieën.
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Voor Frans kan een leerkracht geconfronteerd worden met grote verschillen
bij leerlingen. Verschillen in de beginsituatie, in leervermogen, in tempo, in
interesse, maar ook in taal. Daarom is differentiatie noodzakelijk.

Differentiatie

Een taalgebruiker kan op vele manieren iets duidelijk maken. Vaak is het zo
dat de meer eenvoudige taaluiting ook de meest natuurlijke is. Door de leerlingen te laten merken dat je op veel manieren iets kan zeggen, ook al is de
ene manier al iets beter dan de andere, bevorder je als leerkracht het zelfvertrouwen en de durf om te spreken.
Als je bijvoorbeeld vraagt:”Qu’est-ce que tu aimes faire?” kun je een
antwoord in een volledige zin verwachten. “J’aime nager.” Maar bij natuurlijk taalgebruik zullen kinderen (en ook volwassenen) vaak gewoon “nager”
antwoorden. Zwakkere leerlingen ervaren zo dat ze zich ook verstaanbaar
kunnen maken zonder de taal geweld aan te doen.
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Voor sommige kinderen is Frans hun moedertaal. De leerkracht kan die
kennis en dat taalgebruik inzetten ten voordele van alle kinderen in de klas.
Via interactieve werkvormen kunnen de Nederlandstalige en de leerlingen
die noch het Nederlands noch het Frans als moedertaal hebben, heel wat
Frans leren van de Franstalige leerlingen.

ICT

ICT biedt vele mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen bij het leren
van het Frans. Een ‘Franse hoek’, aangekleed met een computer, cd-speler
en hoofdtelefoons, enkele (digitale) Franse (prenten)boeken of luisterboeken, een (beeld)woordenboek, zelfgemaakte posters of collages kunnen
zeer uitnodigend zijn om zelfstandig en op eigen tempo Frans te lezen. De
vele auditieve materialen zorgen voor een correct en aangepast taalaanbod.
ICT geeft de kans om te differentiëren naar tempo, niveau en interesse.
Denken we maar aan het oefenen van uitspraak en van woordenschat, maar
ook aan het gebruik van internet.

Interculturele component

Een andere taal leren betekent ook kennis maken met de andere cultuur, met
de andere taalgebruiker. Een taal wordt altijd gesproken door mensen met
een bepaalde cultuur, met tradities en gewoonten.

- - - -

Leerlingen zijn er uit zichzelf op gericht om meer te weten komen over het
dagelijkse leven van de anderstalige leeftijdsgenoten. Maar hun belangstelling en motivatie voor andere talen en culturen zal toenemen naarmate
ze de vreemde taal beter begrijpen en kunnen gebruiken.
Ze vragen zich bijvoorbeeld af:

Evalueren

Hoe verloopt een schooldag van de anderstalige leeftijdsgenoot?

Leert hij over dezelfde onderwerpen als leerlingen in Vlaanderen?
Wat zijn zijn eetgewoonten? Zijn hobby’s? Sporten?
Viert hij dezelfde feestdagen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, sinterklaas, carnaval?

Taalopvoeding Frans in het basisonderwijs streeft ernaar om elke leerling in
zinvolle alledaagse situaties in het Frans te laten communiceren. Bij evaluatie binnen het leergebied Frans zal de leerkracht dus niet alleen nagaan wat
de leerling al kent, maar vooral of de leerling met zijn kennis van woordenschat en taalstructuren iets kan ‘doen’.
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Vooral door permanente observatie zal de leerkracht nagaan of de leerlingen de opgedane kennis op een voldoende wijze ook in functionele vaardigheden kunnen omzetten (een zin maken, correct reageren op een vraag
…).
De evaluatie van de leerling omvat zowel vaststellen en beoordelen wat de
leerling al beheerst, als beslissen wat er moet gebeuren opdat de leerling in
de juiste richting blijft evolueren.
Alle lessen Frans bevatten kansen voor de leerkracht om de taalvaardigheden van de leerling te observeren:
-

©
-

Toont de leerling aan dat hij/zij het (auditief) taalmateriaal (een
korte instructie, een eenvoudige tekst, een vraag, …) begrijpt?

-

Besteedt de leerling aandacht aan zijn expressie, zijn intonatie, zijn
lichaamstaal?

-

Maakt de leerling gebruik van het aangeboden visueel materiaal om
de tekst te begrijpen?

- - - -

Onderzoekt de leerling de context van een tekst om de betekenis te
achterhalen?
Durft de leerling een boodschap in het Frans formuleren?
Controleert hij spontaan eerst zelf het eigen werk?
Beleeft de leerling plezier aan het leren van Frans?
Op welke manier reflecteert de leerling op zijn leren? Gaat hij na
waarom hij een boodschap al dan niet goed uitgedrukt heeft? Waarom hij een boodschap niet goed begrepen heeft?

Als de leerling eenmaal beseft waar de oorsprong ligt van falen en vorderen
in het beheersen van het Frans, leert hij zijn eigen leerproces stilaan in
eigen handen nemen. Die zelfevaluatie is de voedingsbodem van zelfsturing
en zelfstandig leren.

Taalportfolio

Mijn Europees taalportfolio

De leerling kan in een taalportfolio ook zelf de gegevens over de eigen vorderingen bijhouden en de eigen vorderingen beoordelen. Het taalportfolio is
een persoonlijk instrument waarmee de leerling kan rapporteren over het
eigen proces en resultaat van taalleren aan leerkrachten en ouders.
Om die pedagogische functie zo goed mogelijk af te stemmen op het taalonderricht in Vlaanderen, heeft het VSKO Mijn Europees taalportfolio
ontwikkeld. Dat taalportfolio beantwoordt volledig aan de normen van het
Europees taalportfolio. Het kader zijn de nieuwe eindtermen moderne
vreemde talen voor het basisonderwijs en de eerste twee graden van het
secundair onderwijs.
Naast een informatieve en een pedagogische functie, heeft het Vlaamse
taalportfolio nog een bijkomend doel. Het ondersteunt de leerling bij de
overgang van het basis- naar het secundair onderwijs.

Toetsen organiseren

Toetsen helpen de leerling om zicht te krijgen op zijn vorderingen. Een
aandachtspunt hierbij is de motivatie van de leerlingen. Toetsen betekent
meten en beoordelen. Het is vanzelfsprekend dat enkel de getoetste vaardigheid geëvalueerd wordt.

5 Aanbevelingen voor de aanpak van het onderwijs

█ 56

Vaak behalen leerlingen een slecht cijfer voor bijvoorbeeld woordenschat,
niet omdat ze de woorden niet kennen, maar omdat ze spellingfouten maken
bij de vertaling. De leerkracht wil de woordenschatkennis meten, maar beoordeelt de spelling.
Zo is het bij verwerkings- en evaluatieopdrachten van begrijpend luisteren
of lezen de bedoeling om die vaardigheid na te gaan en bijvoorbeeld niet de
schrijfvaardigheid. Daarom is het noodzakelijk aandacht te besteden aan
een passende manier van toetsen. Aangezien schrijven in de leerplandoelen
voor het basisonderwijs beperkt blijft tot kopiëren, heeft dat gevolgen voor
de manier waarop de leerkracht de leerlingen evalueert.

©

Zo kunnen leerlingen reageren op een luister- of leesopdracht door iets te
tonen, een opdracht uit te voeren, mondeling te reageren. Of ook door een
reeks prenten die bij de tekst horen in de juiste volgorde te leggen, meerkeuzevragen of vrai / faux-vragen te beantwoorden, verbindingsoefeningen
of een tekening of schets te maken.
Spreek- en gespreksvaardigheid evalueren zal meestal door observatie
gebeuren. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen weten wat geëvalueerd
wordt, zal de leerkracht vooraf de criteria met de leerlingen afspreken.

Rapporteren

Als leerkracht en als team dien je aan de leerlingen en hun ouders zo duidelijk mogelijk te rapporteren over de vorderingen voor het leergebied Frans.
De gegevens uit observatie bevatten een schat aan informatie. Vooral voor
de evaluatie van spreken en mondelinge interactie, maar ook voor de evaluatie van het aanwenden van strategieën en van attitudes is permanente
observatie noodzakelijk.
Je bespreekt de observatiegegevens best eerst met de leerling zelf. Op die
manier is er al gereflecteerd en is er al aangegeven hoe de leerling zijn leerproces kan bijsturen. Een korte samenvatting van de observatiegegevens en
duidende commentaar daarbij is een zinvolle manier van rapporteren.
Om de leerling in de schoolloopbaan efficiënt te begeleiden in de school en
om een optimale leerlijn uit te bouwen, zijn onderlinge afspraken tussen
leerkrachten over gelijkgericht evalueren en rapporteren essentieel.
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5.2

LUISTEREN

Van klanken onderscheiden
naar begrijpend luisteren

In communicatie speelt luisteren een essentiële rol. Luisteren kan voorkomen als ‘luisteren in conversatie’, tijdens een gesprek met iemand. Daarbij kan de luisteraar invloed uitoefenen op de spreker bijvoorbeeld door te
tonen of te zeggen dat hij iets niet begrepen heeft of door te vragen om
trager te spreken. Maar het kan ook voorkomen als luisteren in één richting,
naar een kortere of langere monoloog (instructies en opdrachten van de
leerkracht, verhaal, presentatie, lied, televisie- of radio-uitzending, weerbericht, verkeersinfo, sportuitslagen, omroepberichten in warenhuis, station)
of naar een gesprek van anderen waaraan je niet deelneemt. Om gepast te
kunnen reageren op een gesproken boodschap moet je ze eerst beluisteren
en begrijpen.

©

Aandacht voor de beginsituatie

Het begrijpen van mondelinge boodschappen in een vreemde taal is voor
vele kinderen een struikelblok. Zeker als ze in de vorige leerjaren geen taalinitiatie gehad hebben en voor het eerst kennismaken met het Frans. Nieuwe klanken en uitspraak vragen zeker de nodige aandacht.
Het spreekt dan ook voor zich dat leren luisteren stap voor stap geoefend
wordt. Als leerkracht houd je rekening met de groeiende taalbeheersing van
elk kind.

Goed luisteren is een actief
proces

Goed luisteren vraagt een hoge concentratie van de luisteraar. Factoren, zoals een duidelijke uitspraak, de juiste beklemtoning van de woordgroepen,
de zinsmelodie, de intonatie en de expressie, kunnen het de luisteraar wel
gemakkelijker maken.

Redundant taalgebruik

Bij spreektaal hoort ook redundant of overtollig taalgebruik. Wie bijvoorbeeld in de zin, “Je les ai achetés” niet meteen begrepen heeft wat die ‘les’
is, zal geen problemen meer hebben als hij het vervolg van de zin hoort
“Je les ai achetés, ces livres.”
Redundant taalgebruik geeft de spreker de tijd om zijn boodschap te formuleren en geeft de luisteraar de tijd om informatie te verwerken. Daarom zul
je in de leerplandoelen bij de tekstkenmerken ‘ook met redundante of herhaalde informatie’ terugvinden.

Luisterdoel
Globaal en selectief luisteren

Luisteren doe je steeds met een bepaald doel. Wat wil je, als luisteraar, te
weten komen? Heb je interesse voor alle informatie die op je afkomt, dan
zul je de hele boodschap beluisteren en proberen er de rode draad in te
vinden.
Of heb je nood aan een welbepaalde informatie, dan zul je heel gericht en
selectief luisteren.
Wil je bijvoorbeeld zoveel mogelijk informatie over het product te weten
komen? Dan zul je naar het hele reclamebericht luisteren om er de hoofdgedachte uit op te nemen. Of wil je enkel informatie over de prijs, dan zul je
vooral luisteren naar dat deel van het reclamebericht waarin vermeld wordt
hoeveel het product kost.

Kinderen moeten ook leren dat ze niet elk woord moeten verstaan om een
boodschap te begrijpen. Dit is in de moedertaal ook niet altijd zo. Integendeel, “vertalend luisteren” werkt afremmend. Kinderen blijven steken in de
vertaling en raken in paniek.
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Organisatie en werkvormen

Het is belangrijk dat de kinderen actief zijn op elk moment van de luisteractiviteit. Actie in combinatie met het manipuleren van concrete voorwerpen
maken het leren gemakkelijk, leuk en duidelijk. Als kinderen bij het leren
actief bezig zijn en meerdere zintuigen tegelijk gebruiken, zullen ze het geleerde beter onthouden.
Klassikaal
Luistervaardigheid kan klassikaal geoefend worden. De luisteropdracht kan
via audio(-visuele) kanalen gegeven worden of door de klasleerkracht.
Luisterteksten zijn uiteraard teksten die zonder schriftbeeld en zonder meelezen aangeboden worden. Kinderen hebben voldoende luistertijd nodig. Je
kunt sommige leerlingen meer luistertijd geven door ze de tekst nog eens te
laten horen, al dan niet in stukjes of door te pauzeren.

©
In kleine groepen / Per twee

Sommige activiteiten of spelvormen lenen zich ook uitstekend om in kleine
groepen of per twee uit te voeren.

-

Luistervaardigheid moet voldoende geoefend worden in allerlei situaties.
Luisteren kun je niet alleen oefenen door teksten te beluisteren en richtvragen te stellen. Er zijn nog vele andere manieren om luisteren (en spreken) te oefenen.
-

Differentiatie

Geef de klasinstructies vanaf het begin in het Frans: “prends ton
livre”, “écoute”, “répète”, “ réponds”, “lis la phrase” …
Liedjes zijn een uitstekend hulpmiddel met tal van mogelijkheden:
beluisteren, uitbeelden, bewegen, meezingen, tekenen … de leerling
wordt op al zijn talenten aangesproken .
Beeldende opdrachten, zoals een tekendictee.

Voor zwakkere leerlingen:
meer visuele ondersteuning
meer luisterbeurten
met pauzes

-

Een sterkere of Franssprekende leerling
- een langere tekst
- minder visuele ondersteuning
- tekst in sneller spreektempo
- andere stem
- de rol van de leerkracht overnemen bij het voorlezen van de tekst of opdracht
De verwerking van een luistertekst met richtvragen kan individueel, maar
kan ook in heterogene groepjes. Door de taken binnen de groep te verdelen,
blijven ook de zwakkere leerlingen betrokken. Per groepje kunnen de leerlingen op één aspect in de tekst letten met als doel als groep uiteindelijk alle
vragen te beantwoorden. Niets belet de sterkere leerling om te proberen alle
vragen te beantwoorden. Zo kan iedereen op zijn niveau actief aan de luisteropdracht deelnemen.
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5.3

LEZEN

Begrijpend lezen

‘Lezen’ kan in het Nederlands zowel ‘hardop lezen’ als ‘stil lezen’ betekenen. Hier wordt onder lezen niet het hardop (technisch) lezen verstaan, maar
wel (stil) lezen om de tekst te begrijpen.
Het echte doel van het lezen is niet het verwerven van de goede uitspraak,
maar wel het begrijpen van de geschreven boodschap. Om een geschreven
boodschap te begrijpen is verklanking een onnodige omweg. Leerlingen
kunnen de geschreven boodschap immers vatten zonder goed hardop te
kunnen lezen.

©

De rol van lezen in communicatie

Lezen speelt ook een grote rol in communicatie. Lezen zorgt, samen met
luisteren, voor de stimuli om te spreken. Daarnaast is lezen belangrijk om
kennis van woorden en structuren uit te breiden en vast te leggen. Losse
woorden worden heel snel vergeten omdat ze aan geen zinvolle context
vastzitten. Veel leerinspanning levert daardoor weinig op. Daarom is het beter woorden en structuren aan te bieden in een context. Instructies, mededelingen, affiches, advertenties, reclame, recepten, brieven, e-mails, boeken,
stripverhalen … zijn een greep uit mogelijke geschreven boodschappen en
contexten waar kinderen een schat aan taal kunnen ontdekken.

Leesdoel
Globaal en selectief lezen

Net als bij luisteren zijn er ook verschillende manieren om te lezen.
Globaal lezen houdt in dat de leerlingen proberen te achterhalen waarover
de tekst gaat en dat ze de gedachtegang van de tekst volgen. Bij selectief
lezen zoeken de leerlingen naar vooraf bepaalde informatie.

Organisatie en werkvormen

Opdat kinderen plezier zouden beleven aan het lezen van een tekst, moet er
aan twee voorwaarden voldaan zijn:
- Motivatie: de tekst moet aansluiten bij de leefwereld en belangstellingssfeer van de kinderen.
- Moeilijkheidsgraad: er moet een juist evenwicht zijn tussen de gekende en de nieuw aangeboden woorden en structuren. Om een
tekst te begrijpen, hoeven leerlingen niet elk woord te kennen. Te
veel onbekende woorden maken het afleiden uit de context echter
moeilijk. Men gaat ervan uit dat ongeveer 95 percent van de woorden van een tekst bekend moet zijn om de resterende 5 percent uit
de context te kunnen afleiden. De onbekende woorden moeten wel
verspreid over de tekst zijn. Nieuwe woorden of structuren die door
de context niet verduidelijkt worden, moeten vooraf toegelicht
worden.
Leesteksten kunnen geïntegreerd worden in andere leergebieden. Denken
we maar aan W.O. of muzische vorming. Bijvoorbeeld een knutselopdracht
met stappenplan, in het Frans aangeboden als leestekst, kan daarna ook echt
worden uitgevoerd.

Differentiatie

Lezen biedt vele mogelijkheden om te differentiëren.
Differentiëren kan onder andere door:
-

de tekstsoort;
de tekstkenmerken, bv. een kortere of langere tekst;
de vraagstelling (minder / meer vragen);
meer of minder visuele ondersteuning;
de tijd verlengen / inkorten om de oplossing te vinden;
gedrukte tekst of tekst in handschrift.
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5.4

SPREKEN

Van lezend en herhalend spreken tot spreken over …

In het vreemdetalenonderwijs moeten leerlingen ook leren om de geschreven vorm van het Frans te koppelen aan de klanken. Kijken, meelezen en
lezen van teksten zijn belangrijke leeractiviteiten in de beginfase van elk
vreemdetalenonderwijs. Nieuw taalmateriaal wordt tegelijkertijd auditief en
visueel aangeboden. Daardoor koppelen de leerlingen de uitspraak
onmiddellijk aan het schriftbeeld.
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Het schriftbeeld is voor veel leerlingen een belangrijke geheugensteun. In
de lessen Frans op de basisschool worden teksten meestal geoefend door ze
hardop te lezen. Dat hardop lezen is nodig om de juiste uitspraak aan het
schriftbeeld te koppelen. Individueel hardop lezen is pas zinvol nadat de
leerlingen voldoende naar de leerkracht of naar een geluidsopname geluisterd hebben, terwijl ze de tekst in stilte meelezen.

‘Lezend en herhalend’ spreken is voor beginnende taalleerders een eerste
stap.

Aandacht voor de beginsituatie

Sinds 2004 kunnen scholen kiezen om de leerlingen vanaf de kleuterschool
taalinitiatie Frans aan te bieden. Uiteraard zijn de beginsituatie en de aanpak van deze leerlingen bij aanvang van het formeel onderwijs Frans in het
vijfde leerjaar anders dan bij leerlingen die voor het eerst de Franse taal
leren. Leerlingen die taalinitiatie kregen, zijn al vertrouwd met de Franse
klanken en intonatie.

Dus is het zeker voor de leerlingen die starten met het onderricht Frans in
de derde graad van groot belang om voldoende aandacht te besteden aan het
correct uitspreken van de Franse klanken (zie Uitspraak p. 51).

Organisatie en werkvormen

De leerlingen moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden om te spreken
en moeten zo veel mogelijk spreekkansen krijgen.
Moedig de leerlingen aan om met de woordenschat en de taalstructuren die
ze geleerd hebben korte eenvoudige boodschappen te verwoorden. Een
klassikale situatie waar kinderen om de beurt hardop lezen of aan het woord
komen, is zeer tijdrovend en biedt weinig spreekkansen. Om maximale oefenkansen te creëren is het aangewezen de kinderen in tweetallen of in kleine groepen te laten oefenen.
Duidelijk geformuleerde opdrachten met een gepaste moeilijkheidsgraad
(niet te gemakkelijk of te moeilijk) zijn twee voorwaarden om onrust en lawaai bij deze werkvorm te vermijden.

Differentiatie

Een vorm van ondersteuning kan de leerlingen helpen om een kort verhaal
of een gebeurtenis na te vertellen of iemand / iets te beschrijven zijn. Dat
kan onder andere:
- aan de hand van gegeven zinnen en prenten uit de tekst;
- aan de hand van gegeven zinnen uit de tekst;
- door eenvoudige zinnen aan te vullen met sleutelwoorden;
- aan de hand van dialogen;
- aan de hand van prenten en sleutelwoorden;
- aan de hand van prenten;
- aan de hand van een schema;
- met hulp van de leerkracht.
Bij leerlingen die al spreekvaardiger zijn, kan geoefend worden op de duidelijkheid van de boodschap, de vormcorrectheid en de vlotheid.
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5.5

MONDELINGE INTERACTIE

Gespreksvaardigheid

Mondelinge interactie of gespreksvaardigheid vraagt andere vaardigheden
dan ‘spreken’.
Spreken over iets/iemand kan voorbereid worden. De spreker kan ook
ondersteuning gebruiken onder de vorm van notities, sleutelwoorden, een
schema, afbeeldingen. Bij mondelinge interactie daarentegen moet de spreker meteen kunnen reageren, al dan niet verbaal, op de vraag of inbreng van
de gesprekspartner. Aangezien deze situatie in realiteit het meest voorkomt,
moeten de leerlingen hierop voldoende voorbereid zijn. Ze moeten de
nodige strategieën onder de knie krijgen om een boodschap te begrijpen en
om erop te reageren.
Bijvoorbeeld: tijd winnen door iets te herhalen, overbodige woorden te gebruiken (om de gedachten te ordenen), vragen om langzamer te praten.
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Een belangrijke taak van de leerkracht is de leerlingen zoveel mogelijk aan te
moedigen om korte, eenvoudige boodschappen te verwoorden met de woordenschat en de taalstructuren die ze geleerd hebben. Gevarieerde oefeningen,
korte gesprekken, allerlei vormen van rollenspel laten toe de meest frequente
taalhandelingen te verwoorden. Ook allerlei spelvormen en gezelschapsspellen
zijn een uitstekend middel om gespreksvaardigheid te stimuleren. Ze sluiten
niet alleen aan bij de leefwereld van de kinderen, maar bovendien is de vreemde taal op dat ogenblik niet het te leren doel, maar wel het (communicatie)middel.

Differentiatie

Het rollenspel biedt mogelijkheden tot mondelinge interactie:
-

Organisatie en werkvormen

-

-

In dialogen kan de rol van de leerling verschillen. Zwakkere leerlingen kunnen een kleinere rol vervullen, terwijl sterkere leerlingen de
langere of moeilijkere rol voor hun rekening kunnen nemen.
De eenvoudigste vorm van rollenspel zijn uit het hoofd geleerde
dialogen. Dergelijke dialogen met een vast patroon bieden een houvast aan de leerling.
Bij gesprekjes met variatiemogelijkheden vullen de leerlingen zelf
gegevens in. Hierbij kun je verschillende keuzemogelijkheden aanbieden of de leerlingen kunnen zelf de dialoog aanvullen met de
eigen of geleerde woordenschat en structuren.
Kaarten met instructie over de rol in het Nederlands, eventueel met
bijkomende suggesties/situaties. De leerlingen hebben hier een grote
inbreng, want ze moeten zelf bedenken hoe ze iets kunnen formuleren. Taal biedt immers verschillende manieren om iets te zeggen.
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5.6

SCHRIJVEN

Kopiëren als ondersteunende
functie

Communicatief vreemdetalenonderwijs kent aan de schrijfvaardigheid een
beperkte plaats toe omdat schrijven in een vreemde taal een vaardigheid is
die de leerlingen in de basisschool maar zelden nodig hebben.
Toch heeft het schrijven, naast luisteren, lezen, spreken en mondelinge interactie, een belangrijke functie in de verwerving van een vreemde taal.
Schrijven heeft op de basisschool een ondersteunende functie. Het zorgt ervoor dat woorden en structuren beter worden vastgezet en bijblijven.
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Organisatie en werkvormen

Leerlingen van de basisschool hebben nog onvoldoende inzicht in het
klank- en grammaticasysteem. Daarom is spellingsonderwijs nog niet aan
de orde. De leerlingen bouwen een correct woordbeeld op door lezen en
correct kopiëren.
De basisoefening voor de schrijfvaardigheid is het correct kopiëren van
aangebracht taalmateriaal: woorden, woordgroepen, structuren, eenvoudige
zinnen. Dat kan in zinvolle taakgerichte situaties, geïntegreerd in andere
domeinen van Frans of andere leergebieden.
Bijvoorbeeld:
- Zelf een boodschappenlijstje samenstellen aan de hand van
reclamefolders. Met dat lijstje kunnen ze dan de ‘winkelsituatie’
ook spelen.
- ‘Hulpkaarten’ met ondersteunende structuren maken bij een spel.
- Muzische vorming: bij het maken van een memoryspel de woorden
bij de prenten schrijven.

Leerlingen moeten zelf ook korte teksten kunnen aanvullen met gegeven
woorden (gatenteksten) of zelf een korte tekst ‘schrijven’ aan de hand van
aangereikte bouwstenen. Hier wordt niet alleen de schrijfvaardigheid maar
ook de leesvaardigheid aangesproken. De leerlingen moeten de tekst begrijpen om de kopieeropdracht tot een goed einde te brengen.
Bijvoorbeeld:
- Een verhaal maken door de zinnen in de juiste volgorde te
kopiëren.
- De gegeven tekstballonnen van een dialoog kopiëren en daarna de
dialoog spelen.
- Aan de hand van verschillende modellen zelf een uitnodiging
samenstellen.
Alle kopieeropdrachten vragen aandacht voor foutloos overschrijven en
voor netheid. Daarbij is het zinvol de leerlingen passende strategieën aan te
leren.
Bijvoorbeeld:
- De leerlingen attent maken op overeenkomstige schrijfwijzen met
Nederlands.
- Aandacht voor het controleren van het eigen werk.
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Differentiatie

Bij schrijven kun je differentiëren in tekstlengte of in beschikbare tijd. Je
kunt, naargelang de mogelijkheden van de leerling, meer of minder woorden of zinnen laten kopiëren. Bij ‘gatenteksten’ kunnen voor de sterkere
leerlingen meer woorden aangeboden worden dan nodig.
Bijzondere aandacht is nodig voor leerlingen met dyslexie.
Een leerling met dyslexie heeft vaak al met veel moeite de Nederlandse
spelling min of meer onder de knie gekregen. De nieuwe taal, met een
andere uitspraak en nieuwe regels vormt een groot obstakel. Belangrijk is
deze leerlingen te blijven motiveren. Meer tijd en minder woorden of tekst
kunnen al een grote hulp zijn.

©
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6

MATERIËLE VEREISTEN

- -

Voor de realisatie van het leerplan is minimaal nodig
op het niveau van de school:
radio, cd-speler, video- / dvd-recorder, televisie;

-

de cd’s, videobanden of dvd’s en software die horen bij de gebruikte leermiddelen;

-

©

aanvullend audio- en beeldmateriaal aansluitend bij de leefwereld
en het niveau van de leerlingen;

-

computer(s), internetaansluiting of toegang tot ICT-lokaal (pclokaal);

-

eenvoudige lied-, versjes- en gedichtenboeken, aansluitend bij het
niveau van de leerlingen;

-

eenvoudige prenten- en/of leesboeken aansluitend bij de leefwereld
en het niveau van de leerlingen;
naslagwerken (grammatica, cultuur);

-

op het niveau van de leerlingengroep:

-

6 Materiële vereisten

enkele vertalende woordenboeken Frans-Nederlands / NederlandsFrans, aangepast aan het taalniveau van de leerlingen (in voldoende
aantal);
een verklarend (beeld)woordenboek, aangepast aan het taalniveau
van de leerlingen.
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8

CONCORDANTIELIJST

EINDTERMEN

LEERPLAN

LUISTEREN
In teksten met de volgende kenmerken


Onderwerp
o concreet
o eigen leefwereld en dagelijks leven



Taalgebruikssituatie
o concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties
o zonder storende achtergrondgeluiden
o meestal met visuele ondersteuning
o tot hen of tot hun leeftijdsgroep gericht



Structuur / Samenhang / Lengte
o korte enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen met
de meest frequente voegwoorden
o elementaire tekststructuur
o zeer korte teksten
o met expliciete informatie
o ook met redundante informatie



Uitspraak, articulatie, intonatie
o heldere uitspraak
o zorgvuldige articulatie
o duidelijke, natuurlijke intonatie
o standaardtaal



Tempo en vlotheid
o langzaam tempo met pauzes waar nodig



Woordenschat en taalvariëteit
o zeer frequente woorden
o eenduidig in de context
o standaardtaal
o informeel en formeel

©

kunnen de leerlingen volgende taken beschrijvend uitvoeren:
1

het onderwerp bepalen in informatieve, narratieve en artistiek-literaire
teksten;

L 2, L 2.1, L 2.2, L 2.3

2

de elementaire gedachtegang volgen van prescriptieve en narratieve
teksten;

L 3, L 3.1, L 3.2

3

gevraagde informatie selecteren uit informatieve en narratieve teksten;

L4
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4

Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe:

L5



zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen;

L 5.8



het luisterdoel bepalen;

L 5.1



gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief
materiaal;

L 5.5



hypothesen vormen over de inhoud van de tekst;

L 5.3



de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden.

LEZEN

©
L 5.6

In teksten met de volgende kenmerken


Onderwerp
o concreet
o eigen leefwereld en dagelijks leven



Taalgebruikssituatie
o concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties
o meestal met visuele ondersteuning
o tot hen of tot hun leeftijdsgroep gericht



Structuur / Samenhang / Lengte
o korte enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen met
de meest frequente voegwoorden
o elementaire tekststructuur
o korte teksten
o ook met redundante informatie



Woordenschat en taalvariëteit
o frequente woorden
o eenduidig in de context
o standaardtaal
o informeel en formeel

kunnen de leerlingen volgende taken beschrijvend uitvoeren:
5

het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve, narratieve en
artistiek-literaire teksten;

Le 1, Le 1.1, Le 1.2,

de hoofdgedachte achterhalen in informatieve, prescriptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten;

Le 2, Le 2.1, Le 2.2,

7

de gedachtegang volgen van prescriptieve en narratieve teksten;

Le 3, Le 3.1, Le 3.2

8

gevraagde informatie selecteren uit informatieve en narratieve teksten.

Le 4, Le 4.1, Le 4.3

6
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9

Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe:

Le 5



zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen;

Le 5.9



het leesdoel bepalen;

Le 5.1



gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal;

Le 5.4



hypothesen vormen over de inhoud van de tekst;

Le 5.3



de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden;

Le 5.5



de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit
de context;

Le 5.6



herlezen wat onduidelijk is;

Le 5.7



een woordenlijst of een woordenboek raadplegen.

Le 5.8

SPREKEN

©

In teksten met de volgende kenmerken


Onderwerp
o concreet
o eigen leefwereld en dagelijks leven



Taalgebruikssituatie
o concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties
o met en zonder visuele ondersteuning



Structuur / Samenhang / Lengte
o korte enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente verbindingswoorden
o elementaire tekststructuur
o zeer korte teksten



Uitspraak, articulatie, intonatie
o met een aanzet tot heldere uitspraak, zorgvuldige
articulatie en natuurlijke intonatie
o standaardtaal



Tempo en vlotheid
o met eventuele herhalingen en langere onderbrekingen
o langzaam tempo



Woordenschat en taalvariëteit
o zeer frequente woorden uit de woordvelden, vaste frasen en
standaarduitdrukkingen
o standaardtaal
o informeel en formeel
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kunnen de leerlingen volgende taken kopiërend uitvoeren:
10 vooraf beluisterde woorden en zinnen nazeggen;

S1

11 vooraf beluisterde en/of gelezen informatieve, prescriptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten luidop lezen;

S 2, S 2.1, S 2.2, S 2.3

kunnen de leerlingen volgende taken beschrijvend uitvoeren:
12 met een vorm van ondersteuning informatieve en narratieve teksten in
de vorm van een opsomming navertellen;

S3

13 met een vorm van ondersteuning een gebeurtenis, een verhaal, iets of
iemand in de vorm van een opsomming beschrijven;

S4

14 gebruik maken van elementaire omgangsvormen en beleefdheidsconventies.

S 5, MI 1

15 Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe:

S6

©



zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles kunnen
uitdrukken;

S 6.5



het spreekdoel bepalen;

S 6.1



gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal;

S 6.3



gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal.

S 6.4

MONDELINGE INTERACTIE
In teksten met de volgende kenmerken


Onderwerp
o concreet
o eigen leefwereld en dagelijks leven



Taalgebruikssituatie
o concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties
o met en zonder visuele ondersteuning



Structuur / Samenhang / Lengte
o korte enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente verbindingswoorden
o elementaire tekststructuur
o zeer korte teksten



Uitspraak, articulatie, intonatie
o met een aanzet tot heldere uitspraak, zorgvuldige articulatie
en natuurlijke intonatie
o standaardtaal



Tempo en vlotheid
o met eventuele herhalingen en langere onderbrekingen
o langzaam tempo
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Woordenschat en taalvariëteit
o zeer frequente woorden uit de woordvelden, vaste frasen en
standaarduitdrukkingen
o standaardtaal
o informeel en formeel

kunnen de leerlingen volgende taken uitvoeren:
16 deelnemen aan een gesprek door:

MI 2

©



vragen, antwoorden en uitspraken te begrijpen;



erop te reageren;



zelf vragen te stellen, antwoorden te geven en uitspraken te doen;

17 gebruik maken van elementaire omgangsvormen en beleefdheidsconventies.

MI 1, S 5

18 Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe:

MI 3



zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen of kunnen uitdrukken;

MI 3.6



het doel van de interactie bepalen;

MI 3.1



gebruik maken van lichaamstaal;

MI 3.3



vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen;

MI 3.5



te kennen geven dat ze iets niet begrepen hebben.

MI 3.4

SCHRIJVEN

In teksten met de volgende kenmerken


Onderwerp
o concreet
o eigen leefwereld en dagelijks leven



Taalgebruikssituatie
o concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties



Structuur/ Samenhang/ Lengte
o korte enkelvoudige zinnen
o elementaire tekststructuur
o zeer korte teksten



Uitspraak, articulatie, intonatie



Tempo en vlotheid
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Woordenschat en taalvariëteit
o zeer frequente woorden uit de woordvelden, vaste frasen en
standaarduitdrukkingen
o standaardtaal
o informeel en formeel

kunnen de leerlingen volgende taken kopiërend uitvoeren:
19 een tekst foutloos overschrijven.

Schr 1, Schr 1.1, Schr 1.2
Schr 1.3

©

kunnen de leerlingen volgende taken beschrijvend uitvoeren:
20 een tekst aanvullen met gegeven woorden;

Schr 2

21 aan de hand van aangereikte bouwstenen een tekst samenstellen.

Schr 3

22 Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe:

Schr 4



zich blijven concentreren op de schrijftaak;

Schr 4.4



het schrijfdoel bepalen;

Schr 4.1



de eigen tekst nakijken.

Schr 4.2

KENNIS EN ATTITUDES
KENNIS

23 Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kunnen de leerlingen de
volgende lexicale en grammaticale elementen functioneel inzetten:

a) vorm, betekenis en reëel gebruik in context van woorden en woordcombinaties uit de woordvelden die de taaltaken en de taalgebruikssituaties vereisen:

DO 1



persoonlijke gegevens: naam, leeftijd, adres, telefoon, dichte
familie, kleding, gezondheid, lichaamsdelen, uiterlijke kenmerken,
huisdieren

DO 1.2, DO 1.3, DO 1.4,
DO1.5, DO 1.6, DO 1.7,
DO 1.8, DO 1.9, DO 1.10,
DO 1.11, DO 1.12,
DO 1.38



dagelijks leven: huis, vrijetijdsbesteding, school, klas, de klasafspraken en -instructies, schoolmateriaal, verplaatsingen, boodschappen doen

DO 1.18, DO 1.19,
DO 1.20, DO 1.21,
DO 1.21, DO 1.22,
DO 1.23, DO 1.24,
DO 1.25, DO 1.26,
DO 1.27, DO 1.28,
DO 1.29, DO 1.30,
DO 1.31



relatie tot de anderen: zich voorstellen, iemand voorstellen, begroeten, bedanken, feliciteren, beleefdheidsrituelen, gevoelens
uitdrukken

DO 1.1, DO 1.13,
DO 1.14, DO 1.15,
DO 1.16, DO 1.17



eten en drinken: wat men eet of drinkt, de maaltijden

DO 1.32, DO 1.33
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tijd, ruimte, natuur:
o jaar, seizoenen, maanden, dagen, uuraanduidingen,
tijdsmarkeerders, feesten, dieren

DO 1.34, DO 1.35,
DO 1.37, DO 1.38,
DO 1.39



het weer

DO 1.36



functiewoorden: voorzetsels en voegwoorden

DO 2



hoeveelheidsaanduidingen: hoofdtelwoorden en frequente rangtelwoorden

DO 3

©

b) grammaticale constructies:




morfologisch domein
o zelfstandige naamwoorden: genus, getal, overeenkomst
o lidwoorden
o bijvoeglijk gebruikte woordsoorten
 bijvoeglijke naamwoorden
 bezittelijke voornaamwoorden
 aanwijzende voornaamwoorden
o infinitieven
o werkwoordsvormen en de tijdmarkeerders in functie van
communicatie in de tegenwoordige tijd en de
“futur proche”
o zeer frequente vormen van de “passé composé”
syntactisch domein
o eenvoudige bevestigende, ontkennende en vragende
zinnen
o persoonlijke voornaamwoorden als onderwerp

24 De leerlingen reflecteren over taal en taalgebruik binnen de vermelde
taalgebruikssituaties om zo hun functionele en ondersteunende kennis
uit te breiden.
ATTITUDES

DO 5

DO 5.4
DO 5.3
DO 5.5
DO 5.6
DO 5.6
DO 5.7

DO 5.1
DO 5.2

DO 6

De leerlingen werken aan de volgende attitudes:

25* tonen bereidheid en durf om te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Frans;
26* tonen bereidheid om te streven naar taalverzorging;

27* tonen belangstelling voor de aanwezigheid van moderne vreemde talen in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socioculturele
wereld van de taalgebruikers.
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S 8, MI 5, Schr 6

DO 8, DO 9
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Het leerplan Frans werd ontwikkeld in opdracht van het Vlaams
Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. Het werd goedgekeurd
door de onderwijsinspectie.
In deze publicatie vindt u onder meer de krachtlijnen,
de leerplandoelen per domein, de woordenlijst, de
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