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WAAROM EEN PRAKTIJKBOEK?
Leerlingen komen in contact met verschillende talen en culturen en moeten kunnen
functioneren in een meertalige wereld. Leerkrachten bereiden hen daarop voor. Waar
vroeger de nadruk lag op het leren van de grammatica en spelling, ligt nu de klemtoon
op het ‘gebruiken’ van de taal, op wat de leerlingen kunnen doen in de vreemde taal
die ze leren.
Leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar leren Frans. Kunnen ze in het Frans op
een gepaste wijze vragen stellen en die ook beantwoorden? Zijn ze in staat om
bruikbare informatie te halen uit teksten die ze gehoord of gelezen hebben? Kunnen ze
de Franse taal inzetten om nieuwe informatie te verkrijgen of mee te delen? Die vragen
moeten leerkrachten in het achterhoofd houden, zodat hun leerlingen niet alleen
‘taalleerders’ worden, maar ook echte ‘taalgebruikers’.
Dit praktijkboek wil een handreiking zijn voor leerkrachten om, aanvullend bij een
methode, de leerplandoelen te realiseren. Het wil leerkrachten helpen om een beter
inzicht te krijgen in de leerplandoelen en om af en toe ook los van de methode te
werken.
Het praktijkboek wil inspirerend werken. Aan de hand van de activiteiten kunnen
leerkrachten zelf oefeningen en taken bedenken, op ideeën komen of door kleine
aanpassingen oefeningen en taken eenvoudiger of uitdagender maken, zowel voor de
meer als voor de minder taalvaardige leerlingen. Alle leerlingen zijn immers in staat om
een taal te leren, maar ze doen dat niet allemaal in hetzelfde tempo. Een taal
verwerven is een proces van lange adem waarbij verschillende factoren een rol spelen.
Sommige leerlingen komen aanvankelijk moeizaam op gang, maar kunnen na verloop
van tijd het Frans best onder de knie krijgen. Daarom spreken we in het praktijkboek
niet van sterke en zwakke leerlingen, maar van meer of minder taalvaardige leerlingen.
Verder hebben we in het praktijkboek ook aandacht besteed aan het gebruik van ICT.
Het internet bevat heel wat bruikbaar materiaal en ideeën. Mits de leerkrachten
aanpassingen doen, kunnen ze dat materiaal in de klas gebruiken om bijvoorbeeld te
differentiëren of om te variëren in hun lessen. Vaak gebruiken leerkrachten het internet
om woordenrijtjes of vervoegingen te oefenen. In het praktijkboek willen we laten zien
dat het internet meer mogelijkheden biedt dan op het eerste gezicht lijkt. We verwijzen
naar interessante websites. Bij enkele websites hebben we praktische stappenplannen
uitgewerkt voor hoekenwerk of contractwerk. We hopen zo de weg te openen om ICT
en media in het algemeen nog beter te integreren in de Franse les.
In een eerste deel geven we aan wat een krachtige leeromgeving voor Frans kan
betekenen. We geven telkens een aantal concrete tips. Het tweede deel bevat
uitgewerkte voorbeelden van activiteiten vertrekkend vanuit de leerplandoelen.
We werken rond speelse activiteiten, ICT en prentenboeken. De stappenplannen en
ander ondersteunend en differentiatiemateriaal zijn gebundeld in de bijlagen.

Machteld Verhelst
Pedagogisch coördinator VVKBaO

Praktijkboek Frans - Voorwoord

Marc Van den Brande
Secretaris-generaal VVKBaO
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1

EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING

1.1

Doelgericht

Een krachtige leeromgeving is noodzakelijk om het leren van leerlingen te bevorderen.
Soms hoor je ook de term rijke leeromgeving. Een rijke en een krachtige leeromgeving
zijn niet altijd synoniem. Wanneer kun je spreken van een rijke leeromgeving, wanneer
van een krachtige leeromgeving? Hoe kunnen we een krachtige leeromgeving creëren
zodat onze leerlingen optimaal ondersteund worden in het leren van het Frans?
We spreken van een rijke leeromgeving als we veel en gevarieerd materiaal aanbieden
zodat de betrokkenheid en het leren van de leerlingen verhoogt. Je zou een rijke
leeromgeving kunnen vergelijken met een supermarkt. In een supermarkt vind je een
ruim en gevarieerd assortiment aan vlees, vis, groenten, fruit, brood, deegwaren,
dranken, wasproducten, onderhoudsartikelen, verzorgingsproducten, parfums, kleding,
juwelen, televisies, computers, elektrische apparaten …, kortom te veel om op te
noemen. Hier kun je zeker spreken van een rijke leeromgeving, met een schat
materialen en dus ook veel kansen om te leren. En toch wordt die rijke leeromgeving
soms weinig of niet gebruikt. Misschien eet je ondanks het rijke aanbod van de
supermarkt toch steeds hetzelfde?
Een rijk aanbod aan materiaal is niet voldoende. Om het leren van de leerlingen te
bevorderen is er meer nodig. We moeten weten wat we de leerlingen willen leren, met
andere woorden, we moeten de doelen voor ogen houden. Een krachtige leeromgeving
heeft dus niet alleen een rijk en gevarieerd aanbod, maar is vooral ook doelgericht.
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Tips om doelgericht te werken
Het leerplan geeft aan welke doelen de leerlingen aan het eind van het zesde leerjaar
moeten beheersen, wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. Een doel is dus altijd
het uitgangspunt voor een activiteit. Volgende vragen zijn dan ook belangrijk: Welk(e)
doel(en) wil ik bereiken? Wat moeten de leerlingen kunnen (doen)? Welke activiteit of
opdracht kan ik daartoe inzetten?
Ga na of de oefening, taak of activiteit uit een boek of een methode ook effectief het
aangegeven doel nastreeft.
Niet alle taken of oefeningen spreken de leerlingen aan. Durf een oefening te
vervangen door een andere die hetzelfde doel nastreeft.
Stel realistische doelen die de leerlingen ook echt kunnen bereiken. Houd daarbij
rekening met wat de leerlingen echt kunnen, niet met wat je veronderstelt dat ze
kunnen. Een vreemde taal leren, is een proces van lange adem, dat verloopt volgens
specifieke stappen.
In een eerste fase nemen leerlingen vooral de vreemde taal op (= receptief). De
nieuwe taal wordt eerst auditief en visueel (prenten, gebaren, mimiek) aangebracht,
altijd in een context, zodat de leerlingen vertrouwd raken met de nieuwe woorden en
de uitspraak. Daarna wordt het woord gekoppeld aan het schriftbeeld.
Beginnende taalleerders begrijpen vaak al een en ander maar ze kunnen zich nog niet
(voldoende) uitdrukken (= productief). Ze richten zich vooral op de inhoud en niet op
de correcte vorm. Zeker in het begin zullen ze een boodschap vaak duidelijk maken
met woorden of met korte (stukken) zinnen. Bv. Op de vraag: “Qu’est-ce que tu aimes
faire ?”, verwachten we (waarschijnlijk) een antwoord in de vorm van een zin zoals we
die in de klas aangeleerd hebben: “J’aime faire du vélo.” Terwijl het spontaan antwoord
van de leerling mogelijk “du vélo” zal zijn, wat inhoudelijk een correct antwoord op de
gestelde vraag is. De leerlingen laten hier duidelijk merken dat ze de vraag begrepen
hebben.
Om een doel te bereiken, is veel oefening nodig. De leerlingen hebben het aanbod dat
ze tijdens één of twee lessen gekregen hebben, niet meteen onder de knie. Nieuwe
woordenschat, structuren en functionele grammatica worden in de klas op een
betekenisvolle manier geoefend en geïntegreerd. In het basisonderwijs kan het niet de
bedoeling zijn dat leerlingen taal thuis moeten instuderen. Herhaald en gevarieerd
gebruiken van de nieuwe taal in verschillende situaties en contexten zorgen voor het
vastzetten van het geleerde, zodat de leerlingen het spontaan zullen gebruiken.
Voorbeelden van gevarieerd inoefenen:
via spelletjes als Sudoku, Bingo, Lotto, kwartet (Fr. jeu de familles), memory, zeeslag,
ganzenspel, bewegingsspellen;
via liedjes, versjes, gedichten;
via korte gesprekken;
via opdrachten, bijvoorbeeld in het thema ‘kleding’ (“Leeg/Vul de koffer en zeg welke
kledingstukken je erin legt of eruit neemt.”);
via plattegronden bij zoektochten;
via flitskaarten.
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1.2

Veilig en positief klasklimaat

Leerlingen zijn erg gevoelig voor de sfeer in de klas. Ze zullen pas echt tot leren komen
als ze zich goed voelen in de klas en in de klasgroep. Daarom is het belangrijk dat de
klasleerkracht zorgt voor een klassfeer, waar de leerlingen in vertrouwen kunnen leren
van en met elkaar en met de leerkracht. Een veilig luister- en spreekklimaat, zo veel
mogelijk spreekkansen creëren, de spreekdurf stimuleren en ervoor zorgen dat de
leerlingen succeservaringen kunnen beleven, zijn voorwaarden om de taalverwerving
van de leerlingen te stimuleren.
Het leren van een vreemde taal gaat onvermijdelijk gepaard met fouten. Het is
belangrijk dat de leerlingen weten dat ze fouten mogen maken, dat hoort immers bij
het taalverwervingsproces. De leerkracht geeft de leerlingen positieve feedback, zodat
ze voelen dat ze competent zijn. In een veilig klasklimaat krijgen alle leerlingen, zowel
de taalvaardige als de minder taalvaardige, kansen om een positief zelfbeeld te
ontwikkelen.
Tips voor een veilig en positief klasklimaat
Er is een gezonde afwisseling in werk- en groeperingsvormen. De leerlingen werken
afwisselend individueel, in duo’s, in kleine groep of klassikaal. Dwing leerlingen met
een lage spreekdurf niet om klassikaal te spreken.
Wanneer leerlingen ervaren dat ze fouten mogen maken en mogen vastlopen, krijgen
ze meer vertrouwen, durven ze ook meer uit te proberen en leren ze meer bij.
Met een kleine suggestie kunnen de leerlingen vaak op weg geholpen worden en
kunnen ze verder aan de slag.
1.3

Motivatie, een onmisbare factor

“Oefening baart kunst” is een vaak gehoord spreekwoord. Ook bij het leren van een
taal is dat niet anders. Maar om iets te kunnen, moet je het ook willen. Motivatie is een
factor die we nogal eens uit het oog verliezen. Ouders, de leerkracht, vrienden of
andere leerlingen kunnen een kind motiveren en stimuleren om te leren. Sommige
kinderen hebben net die aanzet, die aanmoediging van anderen nodig om een taak aan
te pakken en door te zetten.
Kinderen kunnen ook vanuit zichzelf gemotiveerd zijn, gewoon omdat ze iets leuk
vinden, het graag doen of omdat ze het goed kunnen. Ze kunnen gemotiveerd raken
omdat ze spelend mogen leren. Je kunt hun nieuwsgierigheid ook prikkelen door
variatie in materiaal of in opdrachten of door niet steeds dezelfde standaardzinnen te
gebruiken.
De (de)motivatie van leerlingen hangt ook samen met succeservaring. Als de leerlingen
regelmatig succes ervaren, zullen hun verwachtingen ook hoger liggen en zal hun
motivatie en inzet groter zijn.
Ook situaties die de leerlingen uitnodigen om doelen voorop te stellen en vooruitgang
te boeken, kunnen motiverend werken. Ze nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun
eigen leren, hun eigen vorderingen: Wat wil ik leren, wat wil ik kunnen zeggen/doen in
het Frans?
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Eerder behaalde resultaten hebben een grote invloed op de verwachtingen die
leerlingen hebben. Als die verwachtingen laag zijn, heeft dat een negatief effect op de
motivatie. In de vakliteratuur spreekt men van het ‘competentiegevoel van kinderen’:
kinderen moeten het gevoel hebben dat ze goed zijn in wat ze doen, dat ze een kans
op slagen hebben. Als een kind zijn competentiegevoel verliest omdat het voortdurend
slechte resultaten behaalt, zal het steeds minder moeite doen, want: “Het wordt toch
weer niets.” Zo komt het terecht in een negatieve spiraal. Vanuit de bevestiging van
hun competentiegevoel kunnen en willen ze die activiteit of taak ook telkens opnieuw
doen. Hoe interessanter een kind iets vindt, des te meer is het bereid om er energie in
te steken en is het gemotiveerd om er nog beter in worden.
Tips om de leerlingen te motiveren
Kunnen/mogen de leerlingen zichzelf doelen stellen?
Zeg duidelijk wat de leerlingen zullen leren, waarom ze het nodig hebben, waarvoor ze
het kunnen gebruiken.
Probeer opdrachten zo levensecht en interactief te maken.
Sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen.
ICT kan een handig hulpmiddel zijn. Het spreekt de meeste leerlingen aan, het
behoort tot hun leefwereld. Ze zijn vaak erg vaardig met de computer en vertrouwd
met het internet, zijn betrokken bezig en zijn meestal bereid om veel energie in de
opdracht te steken.
Geef opdrachten die uitdagend zijn voor de taalvaardige leerlingen en haalbaar voor
de minder taalvaardige leerlingen.
1.4

Betekenisvolle taken

De leerkracht brengt niet alleen de functionele woordenschat en grammatica aan, maar
is vooral begeleider van het leerproces. Aan de hand van motiverende taken en
afwisselende en interactieve werkvormen stimuleert ze de betrokkenheid van de
leerlingen. De leerlingen maken vorderingen en blijven gemotiveerd omdat ze taken
krijgen die aan hun niveau aangepast zijn. Het komt er dus op aan om betekenisvolle
opdrachten aan te bieden die niet alleen de interesse van de leerlingen kunnen
opwekken maar vooral kunnen vasthouden. Daarom is het goed dat de leerlingen
weten waarom ze Frans leren, wat ze met het geleerde kunnen doen, waarom ze
woordenschat moeten leren. De leerlingen moeten kunnen ervaren dat ze het Frans dat
ze leren ook echt kunnen gebruiken.
Taal is een communicatiemiddel: je leert een taal dus om ze te gebruiken.
Taalgebruiker worden, wil zeggen dat de leerlingen de nodige functionele kennis,
vaardigheden en attitudes onder de knie moeten krijgen. De leerlingen hebben dus een
actieve rol in hun taalverwervingsproces. Vertrekken vanuit hun leef- en
ervaringswereld stimuleert de betrokkenheid van de leerlingen.
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Tips voor betekenisvolle taken
Lok natuurlijk taalgebruik uit. Geef leerlingen opdrachten waarbij ze Frans spontaan
moeten gebruiken om de taak tot een goed einde te brengen.
Spelen is eigen aan kinderen. Taal kan een middel zijn om een spel te spelen/te
winnen. Dat kan ook in het Frans: bv. De spelregels zijn in begrijpbare taal geschreven,
met de nodige visuele ondersteuning. Tijdens een les begrijpend lezen ontdekken de
leerlingen zelf de spelregels.
Openluchtklassen, een schoolreis, een museumbezoek in Wallonië of Brussel … zetten
leerlingen aan tot ‘echt’, ‘authentiek’ taalgebruik. Laat leerlingen bijvoorbeeld zelf
gegevens opzoeken via het internet (bv. affiches, openingsuren, prijzen).
1.5

Ondersteuning op maat

Zowel meer taalvaardige als minder taalvaardige leerlingen hebben ondersteuning
nodig tijdens hun leerproces. De leerkracht zorgt voor ondersteuning op maat van het
kind, herhaalt waar nodig, biedt visuele en auditieve ondersteuning (bv. prenten,
hulpkaarten, gebaren, luistertekst opnieuw laten beluisteren, met meer/minder
pauzes), verbetert suggestief, geeft positieve feedback en reflecteert samen met de
leerlingen over hun leerproces.
Leerlingen leren ook van en met elkaar. De leerkracht zorgt voor een variatie in werken groeperingsvormen om alle leerlingen zo veel mogelijk kansen te bieden om met
elkaar in interactie te gaan en van elkaar te leren.
Tips voor differentiatie
Er is afwisseling in werk- en groeperingsvormen. De leerlingen werken afwisselend
individueel, in tweetallen, in kleine groep of klassikaal.
Voorzie gerichte ondersteuning. Dat kan in interactie (extra uitleg, uitleg visueel
ondersteunen ….). Dat kan ook door differentiatie, bv. de leerlingen maken gebruik van
hulpkaarten bij een oefening of spel (cf. de voorbeelden hieronder)
Er is gradatie in de oefeningen (cf. de voorbeelden hieronder).
1.5.1
a

Afwisseling in ondersteuning
BIJ LUISTEROEFENINGEN

Minder taalvaardige leerlingen mogen gebruik maken van een (relevante) afbeelding bij
de luisteroefening of krijgen meer luisterbeurten.
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 minder
taalvaardige 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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b

BIJ SPELVORMEN

Leerlingen kunnen een nieuwe taal en structuren integreren aan de hand van een
gedifferentieerde memory:
•
•
•
1.5.2

Met veel ondersteuning: afbeelding + zin op beide kaarten
Minder ondersteuning: een kaart met afbeelding, andere kaart met zin
(+controlelijst)
Weinig of geen ondersteuning: enkel kaarten met afbeeldingen (+
controlelijst)
Gradatie in de oefeningen

a

GRADATIE IN DE VRAGEN BIJ LUISTEREN, LEZEN OF MONDELINGE INTERACTIE

о

Non-verbale antwoorden

Non-verbale antwoorden kunnen leerlingen geven met bewegingen, met voorwerpen,
afbeeldingen of met gebaren. Ze kunnen iets tonen of aanwijzen.
Bv. Aan het bord hangen afbeeldingen van het thema “Wat eet / drink ik (niet) graag?”.
Je kunt de leerlingen ook zelf de prenten geven. Op de vraag: “Qu’est-ce que tu aimes
manger /boire ?", komen ze de passende prent aan het bord aanwijzen of steken ze het
passende kaartje omhoog. De leerkracht formuleert het antwoord : “Tu aimes manger
des frites.” of kortweg: “des frites”. Indien mogelijk probeert de leerling te herhalen.
о

Gesloten vragen

Gesloten vragen zijn ja-neen-vragen of juist-fout-vragen. Er is maar één antwoord
mogelijk. Je kunt ze waar nodig visueel ondersteunen.
Bv. Tu aimes manger des spaghettis ? Oui/non.
о

Vragen met twee keuzemogelijkheden

Zogenaamde questions duelles laten de leerlingen twee mogelijke keuzes. Waar nodig
kun je ze visueel ondersteunen.
Bv. “Tu aimes manger une pomme ou un kiwi ?” De leerlingen kiezen één van beide
mogelijkheden.
о

Meerkeuzevragen

Meerkeuzevragen zijn vragen met meerdere, reeds gegeven, antwoordmogelijkheden.
Je kunt ze waar nodig visueel ondersteunen.
Bv. Qu’est-ce que tu veux manger ?
o
o
o
o

une
une
une
une

banane
orange
poire
pomme
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о

Open vragen

Ook deze vragen kunnen eventueel visueel ondersteund worden.
Bv. Qu’est-ce que tu veux manger ?
b

GRADATIE IN MONDELINGE PRODUCTIE

Elke leerling verwerft taal in zijn eigen tempo. De ene leerling heeft behoefte aan een
langere stille periode, heeft meer tijd nodig om de taal op te nemen en zal er pas later
aan toe zijn om Frans te spreken. Een andere leerling durft al sneller zelf een
boodschap te formuleren in het Frans. In de spreek- en gespreksvaardigheid
onderscheiden we verschillende fases die worden gekenmerkt door de mate van
ondersteuning die de leerling nodig heeft.
о

Production orale contrôlée (kopiërend niveau)

Bij kopiërend spreken kunnen de leerlingen Frans op een veilige manier oefenen.
Bv. woorden, zinnen of (eenvoudige) tongbrekers (Fr. des virelangues) herhalen;
aftelrijmpjes, versjes, korte teksten, dialogen uit het hoofd leren en opzeggen; liedjes
zingen. De leerling heeft de beschrijving van een personage uit het handboek uit het
hoofd geleerd en reproduceert die daarna met ondersteuning van de afbeelding.
о

Production guidée (beschrijvend niveau, met ondersteuning)

De leerlingen brengen een boodschap met ondersteuning. De leerlingen aarzelen soms
nog, kunnen niet altijd op het juiste woord komen, maken fouten. Aan de hand van de
hulpmiddelen wordt de spreekdurf aangemoedigd, leren de leerlingen langzaam aan
langer aan het woord te zijn, kunnen ze moeilijkheden of vergeten woorden
overbruggen en eventueel hun fouten bijsturen.
Bijvoorbeeld: met behulp van visuele ondersteuning (prenten, foto’s, tekening,
gebaren, PowerPoint … ); met behulp van auditieve ondersteuning; aan de hand van
een model, sleutelwoorden, een schema, het begin van de zinnen is gegeven … De
leerling beschrijft een personage uit de methode met behulp van flitskaarten of van een
woordenlijst.
о

Production spontanée (zonder ondersteuning)

De leerling vertelt spontaan en maakt daarbij gebruik van de geleerde woordenschat en
structuren. Spontaan taalgebruik is mogelijk als in de lessen Frans vaste rituelen of
vaak herhaalde uitdrukkingen gebruikt worden en als het Frans de voertaal is in de
klas, als de leerlingen veel spreekkansen krijgen en als de leerlingen kansen krijgen om
het geleerde toe te passen in verschillende situaties.
Bv. De leerling beschrijft een personage uit de methode zonder een vorm van
ondersteuning.
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1.6

Het belang van een rijk taalaanbod

Het hoeft geen betoog dat een rijk en overvloedig taalaanbod van de doeltaal, in dit
geval Frans, een grote impact heeft op taalverwerving. De leerlingen zullen vooral
Frans verwerven als ze regelmatig en veel Frans horen en vooral ook zelf kunnen
gebruiken. Met andere woorden als er veel én goed taalaanbod en taalgebruik is, zal
er ook veel leerwinst zijn.
Voorwaarden voor een goed taalaanbod zijn:
-

Het taalaanbod moet in de doeltaal (Frans) zijn.
Het taalaanbod sluit aan bij de leef- en ervaringswereld van de leerlingen.
Om leerwinst te maken is het taalgebruik net iets moeilijker dan het niveau van
de leerling.
Het is functioneel.
Het is gevarieerd.

Tips voor een rijk taalaanbod
Spreek zoveel mogelijk Frans in de klas. Een positieve houding tegenover het Frans is
een aanstekelijk voorbeeld voor de leerlingen!
Geef korte duidelijke instructies, gebruik korte zinnen.
Bevestig veel gebruikte Franse zinnen aan de wand of aan het bord. Bijvoorbeeld in het
blauw (vet) de klasinstructies / zinnen die de leerkracht gebruikt, in het groen (cursief)
de zinnen die de leerlingen zeggen.
Bijvoorbeeld:
Prends ton livre/Prenez vos livres à la page Je comprends/ Je ne comprends pas.
Tu peux répéter/lire/écouter ?
Vous pouvez répéter, s.v.p. ?
Écoutez bien.
Je peux aller aux toilettes, s.v.p. ?
Lève le doigt, s.t.p.
Spreek rustig en duidelijk.
Herhaal vaak dezelfde zin op dezelfde manier en ondersteun je boodschap visueel, bv.
met afbeeldingen of met bepaalde gebaren. Dat maakt het gemakkelijker voor jou en
voor de leerlingen.
Noteer bij het voorbereiden van de les de zinnen en instructies die je zult gebruiken. Op
die manier heb je altijd een geheugensteuntje als je een woord, instructie of zin
vergeten bent.
Luister thuis vooraf aandachtig naar de ingesproken dialogen of teksten en oefen ze,
indien nodig, hardop.
Noteer elke week 2 of 3 nieuwe taalhandelingen/instructies/zinnen die je wilt
gebruiken.
Stel jezelf regelmatig een nieuw doel van wat je wilt doen.
Bijvoorbeeld:
Deze week ga ik de leerlingen in het Frans verwelkomen.
Deze week ga ik de leerlingen in het Frans vragen om in de rij te staan.
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Maak van de gelegenheid gebruik om af en toe Frans te praten met collega’s of een
Frans prenten- of leesboek te lezen dat je daarna ook in de klas kunt gebruiken.
Neem deel aan vormingen in het Frans, je krijgt er niet alleen een didactisch aanbod en
een taalaanbod, het is ook de gelegenheid bij uitstek om collega’s te ontmoeten en
ideeën en ervaringen uit te wisselen.
1.7

Reflecteren

Het is belangrijk dat de leerlingen ook zelf leren nadenken over hun eigen leerproces.
In het leerplan zijn dan ook doelen opgenomen die te maken hebben met reflectie. De
leerlingen leren niet alleen na te denken over de vraag waarom een boodschap of tekst
al dan niet goed begrepen of overgebracht is (L5.9 – Le 5.10 – S 6.6 – Schr. 4.5), maar
ook om suggesties te formuleren over de manier waarop ze de taak of opdracht een
volgende keer zullen aanpakken. Door na te denken en te praten over hun manier van
werken, waar ze vastlopen, wat goed of niet goed lukt, leren de leerlingen
moeilijkheden overwinnen en andere wegen zoeken. Op die manier worden ze actief
betrokken bij hun eigen leren en mee verantwoordelijk voor hun leerproces.
Tips om leerlingen te begeleiden bij het reflecteren
De leerlingen verwoorden bij het uitvoeren van een opdracht wat ze doen, hoe en
waarom ze iets doen (in het Nederlands).
De leerlingen bespreken hun werkwijze of de gebruikte leerstrategieën met elkaar.
Bv. Woorden correct (uit het hoofd) kopiëren. Leerlingen wisselen leerstrategieën uit
over de manier waarop ze efficiënt woorden correct leren schrijven en onthouden. Denk
aan: door de moeilijke letters in kleur aan te duiden, door het woord af te dekken, door
het woord (inwendig) te zeggen terwijl ze het schrijven …
1.8

Feedback geven

Feedback is een krachtig middel om de leerlingen te ondersteunen in hun leerproces.
Het is echter niet eenvoudig om feedback op een goede manier te geven. Als we willen
dat kinderen vorderingen maken, is correcte, duidelijke en positief geformuleerde
feedback noodzakelijk. Enkel een “Bravo”, “Prima”, “Dat doe jij goed” of “Dat kan
beter”, “Probeer je wat meer in te zetten” … volstaat niet. Wat was prima? Wat doet de
leerling goed? Wat kan beter? Waarvoor moet hij zich meer inzetten?
Het moet voor de leerling duidelijk zijn wat hij al goed doet of waarvoor er nog wat
inspanning nodig is. Anders zal hij niet lang gemotiveerd blijven en vorderingen maken.
Kinderen zijn ‘veeleisende’ leerders. Ze willen ernstig genomen worden, ze willen
vooruitgang boeken. Een goed en positief geformuleerde feedback kan hen daarbij
helpen.
Bijvoorbeeld:
Je hebt aandacht voor een verzorgde uitspraak.
Je let goed op de ‘an/en’-klank.
Je let goed op het gebruik van de lidwoorden le/la/un/une.
Ik heb je boodschap duidelijk begrepen.
Je praat rustig en duidelijk.
Probeer erop te letten dat je niet te snel praat.
Probeer aan de lichaamstaal van de andere te zien of hij je boodschap begrepen heeft.
Je gebruikt de passende woorden.
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Je hebt het personage duidelijk beschreven, ik wist meteen wie je bedoelde.
De datum is helemaal correct (de dag, de maand).
Terwijl je luistert, kijk je naar de spreker en knik je af en toe, zo weet hij dat je zijn
boodschap (niet) begrepen hebt, prima.
Je kunt op een beleefde manier aangeven dat je iets niet begrepen hebt.
Ik merk dat je de opdracht/tekst begrepen hebt.
Het is je gelukt om bij het spel het Frans te blijven gebruiken.
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2

FRANS TIJDENS SPELLETJES

2.1

Hoe zijn de praktijkvoorbeelden opgebouwd?

Voor een praktijkvoorbeeld vormen een of meerdere leerplandoelen altijd het
uitgangspunt. We hebben ervoor gekozen om te werken vanuit de dominante doelen,
ook al wordt er tijdens een activiteit aan meerdere doelen gewerkt. Bij het beschrijven
van de werkwijze, hebben we ook aandacht voor het taalgebruik Frans van de
leerkracht. Waar nodig of waar kan, is differentiatie voorzien met uitgewerkt materiaal.
We voorzien geen ‘grootse dingen’, maar eenvoudige en haalbare activiteiten. De
leerlingen krijgen geen ‘andere’, ‘aparte’ oefeningen, die duidelijk maken dat ze ‘meer
of minder’ kennen en kunnen dan hun klasgenoten. We opteren voor het gebruik van
eenvoudige hulpkaarten die hen een duwtje in de rug geven zodat ze net als de
anderen erin slagen de opdracht uit te voeren.
Bij de meeste activiteiten vermelden we het leerjaar. Uiteraard is dat slechts
suggestief. Het is aan de leerkracht van de klas om de activiteiten te gebruiken als
klasactiviteit of als differentiatie in functie van het niveau van de klas of van de
individuele leerling.
2.2

Leuk … een spel!

Kinderen doen vaak gewoon dingen omdat ze het leuk vinden. Hoe interessanter
kinderen iets vinden, des te meer zijn ze gemotiveerd om er energie in te steken. Dan
kunnen ze wel tientallen keren hetzelfde herhalen.
Motivatie komt van twee kanten: aan de ene kant zijn het de ouders, leerkrachten, de
omgeving die de kinderen motiveren (extrinsiek). Aan de andere kant komt de
motivatie vanuit het kind zelf, vanuit het plezier, het succes dat het kind ervaart
(intrinsiek). Net op die laatste vorm van motivatie moeten we zo veel mogelijk
inspelen. We moeten ervoor zorgen dat de kinderen de Franse taal graag en zoveel
mogelijk gebruiken, bij voorkeur in relevante situaties en taken. Spel en spelvormen
bieden hiertoe ongetwijfeld veel kansen. Ze helpen leerlingen op een spontane manier
vaardigheden te ontwikkelen. Een spel vereist van de kinderen aandacht, concentratie
en handelen.
Door het aanbieden van een spel werken we aan verschillende aspecten.
Er is eerst en vooral het ludieke aspect. Een spel speel je altijd met een bepaald doel
(zo veel mogelijk kaarten verzamelen, een voorwerp of persoon vinden, als eerste
aankomen, een moeilijkheid overwinnen …). Het is onvoorspelbaar, je hebt het niet
helemaal in de hand. Je moet strategieën inzetten om het spel te winnen, maar ook het
toeval kan een handje helpen of stokken in de wielen steken.
Dan is er het talige aspect. Om het spel te spelen moet de leerling functioneel taal
gebruiken. Via het spel zal de leerling door veelvuldige herhaling woorden en structuren
oefenen en vanzelf automatiseren.
Ten slotte is er ook het sociale aspect. Samen spelen houdt in dat kinderen rekening
leren houden met elkaar, leren afspraken maken, zich aan spelregels moeten houden.
Maar … een spel moet meer zijn dan een leuke bezigheid. Als we kinderen echt tot
leren willen brengen, moeten spelvormen doelbewust worden ingezet. De keuze van
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de doelen waaraan we willen werken en de manier waarop we een spel
introduceren en organiseren zijn van cruciaal belang.
Enkele tips
Kies een spel dat past in het thema.
Bepaal het doel/de doelen waaraan je wil werken.
Houd rekening met het niveau van de leerlingen.
Bereid de organisatie voor de klas zorgvuldig voor:
Speel je het spel met de hele klas, in twee of drie ploegen, in kleine groep?
Zijn de spelregels voor iedereen duidelijk?
Heb je voldoende materiaal?
Welke Franse woorden en zinswendingen hebben de leerlingen nodig?
Hoelang duurt het spel?
Wordt er op het verloop van het spel gereflecteerd?
Als we ervan uitgaan dat de leerlingen het spel al kennen en wel in staat zijn om het te
spelen, schieten we ons doel voorbij, want de leerlingen zullen het spel in het
Nederlands spelen bij gebrek aan de nodige Franse woordenschat en zinswendingen.
Een spelactiviteit biedt niet alleen mogelijkheden voor de leerlingen om in een reële
situatie de verworven taal te gebruiken, het is voor de leerkracht ook een gelegenheid
bij uitstek om de leerlingen te observeren of zelf actief deel te nemen aan het spel en
door de eigen inbreng het taalaanbod van de leerlingen te vergroten.
2.3

Woordenschat i.v.m. spel

Bij een spel hoort ook een specifieke woordenschat. Daarom voegen we een handige
fiche met de meest gebruikte woorden en zinswendingen toe. De fiche is niet bedoeld
als woordenschatlijst voor de leerlingen, maar als ondersteuning voor de leerkracht. Zo
kun je zo veel mogelijk Frans als voertaal gebruiken in de klas. Als je die woorden
regelmatig gebruikt, zullen de leerlingen de woordenschat spontaan overnemen en
gebruiken tijdens het spel. Een ondersteunende mini-poster kan daar zeker bij helpen.
Onthoud dus dat het kennen van de woordenschat geen doel op zich is, maar wel een
middel om taal functioneel te gebruiken.
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Parler du matériel pour jouer
un jeu

een spel

un jeu de société

een gezelschapsspel

le jeu de l’oie

het ganzenbord

le plateau de jeu

het spelbord

une case

een vakje, een hokje

un pion

een pion

un jeton

een (speel)penning, een jeton

un dé

een dobbelsteen

Qui lance le dé ?

Wie gooit met de dobbelsteen?

la règle du jeu

de spelregel

une grille de jeu

een spelrooster

un jeu de cartes

een kaartspel

une carte

een speelkaart

une pile de cartes

een stapel speelkaarten

la pioche

een omgekeerde stapel speelkaarten in
het midden van het spel

Parler du but du jeu
Celui qui finit le premier, gagne.

Wie eerst eindigt (aankomt), wint.

Celui qui a le plus de cartes, gagne.

Wie de meeste kaarten heeft, wint.

[‘s’ uitspreken]

Celui qui n’a plus de cartes, gagne.
[‘s’ niet uitspreken]

Celui qui est le plus rapide, marque un
[‘s’ niet uitspreken]

point pour son équipe.

Wie geen kaarten meer heeft, wint.
Wie het snelst is, scoort een punt voor
zijn/haar ploeg.
De ploeg met de meeste punten wint.

L’équipe qui a le plus de points, gagne.
[‘s’ uitspreken]
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Parler pour organiser le jeu
Placez vos pions sur la case départ.

Plaats jullie pionnen op het startvakje.

Lance le dé/les dés.

Gooi de dobbelsteen/dobbelstenen.

Qui commence ?

Wie begint?

A qui le tour ?

Wie is aan de beurt?

C’est mon tour.

Het is mijn beurt.

C’est à moi.

Het is aan mij.

Tu attends ton tour.

Wacht je beurt af.

Attends, chacun son tour.

Wacht, iedereen op zijn beurt.

Ce n’est pas encore ton tour.

Jij bent nog niet aan de beurt.

Avance ton pion de deux cases.

Verplaats je pion 2 vakjes naar voor.

Recule ton pion de trois cases.

Verplaats je pion 3 vakjes terug.

Retourne à la case départ.

Keer terug naar het startvak / naar de
start.

Retourne la carte.

Draai de kaart.

Remets-la à sa place.

Leg ze terug op haar plaats.

C’est la même. / Ce n’est pas la même.
C’est pareil. / Ce n’est pas pareil.

Het is dezelfde kaart / Het is niet dezelfde
kaart.

Donne-moi la carte.

Geef mij de kaart.

Donne-lui une carte.

Geef hem / haar een kaart.

Tire une carte.

Trek (Neem) een kaart.

Pioche ! (= tirer une carte dans la pioche
au centre de la surface du jeu)

Neem een kaart van de omgekeerde stapel
in het midden.

Cachez vos cartes !

Scherm jullie kaarten af!

Tu n’as pas le droit de …

Je mag niet …

Tu peux …

Je mag …

Tu dois …

Je moet …

Il faut …

Je moet …

Est-ce que je peux … ?

Mag ik …?
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Réfléchis bien.

Denk goed na.

S’il te plaît.

Alsjeblieft.

Merci.

Dank je wel.

Parler pour commenter le jeu
Bravo !

Bravo!

Super !

Super!

Bien joué !

Goed gespeeld!

Tu n’as pas de chance !

Je hebt geen geluk!

Tu triches !

Je speelt vals!

Parler pour terminer le jeu
J’ai fini !

Ik ben uit! Ik heb gedaan!

On compte les points !

We tellen de punten!

Tu as plus de cartes que …

Jij hebt meer kaarten dan …

Vous avez autant de points que …

Jullie hebben evenveel punten als …

Vous avez moins de points que …

Jullie hebben minder punten als …

Qui a gagné ?

Wie heeft gewonnen?

L’équipe 1 a gagné ! L’équipe 2 a perdu !

Ploeg 1 heeft gewonnen! Ploeg 2 heeft
verloren!

C’est un jeu !
J’ai gagné !
Vous êtes ex æquo !

Praktijkboek Frans – Frans tijdens spelletjes

Het is een spel!
Ik heb gewonnen!
Jullie hebben evenveel!

19

Lezen: Le jeu du bonhomme (6de leerjaar)

2.4

Dominante doelen
Le 3.1

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

Le 5.4

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

DO 1.11

Begrijpen, vragen, meedelen waar hij/zij pijn heeft (belangrijke
lichaamsdelen benoemen).

DO 3

De leerlingen maken functioneel gebruik van hoofdtelwoorden (en
frequente rangtelwoorden).

2.4.1

Omschrijving van de activiteit

Bij deze activiteit begrijpend lezen maken de leerlingen kennis met een prescriptieve
tekst, een spelreglement. Ze verkennen de spelregels zodat ze daarna het spel ook
echt kunnen spelen.
2.4.2
-

Materiaal

tekst met spelregels in groot formaat om aan het bord te bevestigen
per leerling de tekst met de spelregels
per leerling het blad met meerkeuzevragen

2.4.3

Organisatie

De activiteit kan klassikaal of als contractwerk aangeboden worden. De leerlingen
werken individueel.
2.4.4

Verloop

Stap 1
Deel enkel de tekst met spelregels uit aan de leerlingen. Vraag hen de tekst goed te
bekijken en te zeggen welke soort tekst dit is.
Regardez bien le texte. C’est quel texte ? Un dialogue ? Une histoire ? (C’est
une règle du jeu.)
Vraag waarom je hen deze tekst uitgedeeld hebt.
À votre avis, pourquoi je vous ai donné cette règle du jeu ? (Pour jouer en
classe à un nouveau jeu.)
Vertel hen dat ze de spelregels aandachtig moeten lezen om het spel te kunnen
spelen.
Lisez attentivement la règle du jeu pour comprendre comment jouer.
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Stap 2
Deel het blad met de meerkeuzevragen uit.
Lees de opdrachten luidop voor, met de (nodige) visuele ondersteuning
(lichaamstaal, gebaren).
De leerlingen beantwoorden de vragen individueel, in stilte, aan de hand van de fiche
met spelregels.
Stap 3
Bevestig de spelfiche in groot formaat aan het bord en overloop de antwoorden
mondeling aan de hand van de grote spelfiche.
Besteed daarbij aandacht aan de structuur van de tekst: de illustraties, de titel, de
tussentitels (nombre de joueurs, but du jeu, matériel, règle du jeu).
De spelregels zijn bekend, nu kunnen de leerlingen het spel spelen! (zie: fiche
mondelinge interactie)
De leerlingen houden de spelregels bij de hand om bij twijfel snel een kijkje te
kunnen nemen.
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2.4.5

Leesfiche

Jeu du bonhomme
Joueurs

Matériel


un crayon



une feuille de papier



deux dés

But du jeu : Dessiner un bonhomme

Règle du jeu
Lance les dés, compte les points et dessine.
2 points : la tête

8 points : les deux bras

3 points : les oreilles

9 points : les deux mains

4 points : les yeux

10 points : les deux jambes

5 points : le nez

11 points : les deux pieds

6 points : la bouche

12 points : le joker (tu peux choisir)

7 points : le ventre

À vous de jouer !

Maintenant,
c’est à toi !

6 points … Je
dessine la
bouche.
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2.4.6
Lis et

Vragen
entoure les bonnes réponses.

1. Pour jouer, il faut :

2. Pour sept points, tu peux dessiner :

3. Pour dessiner les jambes, tu dois faire avec les dés :
o
o
o
o
o

4 points
6 points
8 points
10 points
12 points

4. Pour dessiner le nez, tu dois faire avec les dés :
o
o
o
o
o

3
4
5
6
8

points
points
points
points
points

5. Tu gagnes si :
o
o
o

Tu fais 12 points avec les dés.
Ton bonhomme est très beau.
Tu finis le premier le dessin du bonhomme.

Bron: Vanthier, H., L’enseignement aux enfants en classe de langue, CLE
International, 2009, p.164-165.
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Mondelinge interactie: Le jeu du bonhomme (6de leerjaar)

2.5

Dominante doelen
MI 2

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

DO 1.11

Begrijpen, vragen, meedelen waar hij/zij pijn heeft (belangrijke
lichaamsdelen benoemen).

DO 3

De leerlingen maken functioneel gebruik van hoofdtelwoorden (en
frequente rangtelwoorden).

2.5.1

Omschrijving van de activiteit

Tijdens de activiteit begrijpend lezen hebben de leerlingen de spelregels gelezen. Nu
kunnen ze het spel ook in groepjes spelen.
2.5.2
-

Materiaal

tekst met spelregels in groot formaat om aan het bord te bevestigen
per leerling de tekst met de spelregels
per groep 2 dobbelstenen
per leerling een blad papier + potlood
hulpkaart voor de (minder taalvaardige) leerlingen

2.5.3

Organisatie

De activiteit kan klassikaal of in hoekenwerk aangeboden worden. De leerlingen
werken in groepen van 3 (of 4).
2.5.4

Verloop

Verdeel de klas in groepen van 3 of 4 leerlingen.
Mettez-vous en groupe de 3 (de 4) élèves.
Bepaal wie mag beginnen en in welke volgorde zal gespeeld worden (in of tegen
wijzerzin): bv. de jongste/de oudste leerling van het groepje, de leerling met het
laagste/hoogste klasnummer, met het laagste/hoogste huisnummer …
Deel het benodigde materiaal uit aan elke groep (of de materiaalmeesters van elke
groep komen het materiaal halen):
-

per groep 2 dobbelstenen
per leerling een blad papier + potlood

Tijdens het spel kunnen de leerlingen steeds gebruik maken van de spelregels, zodat
ze weten welk lichaamsdeel ze mogen tekenen bij het aantal gegooide ogen.
Als ze een bepaald lichaamsdeel al getekend hebben, slaan ze de beurt over. Het
spel is gedaan als een tekening volledig is.
De leerkracht gaat bij de verschillende groepen langs en moedigt de leerlingen aan
om Frans te praten. Tegelijkertijd biedt dat ook kansen om leerlingen te observeren
en feedback te geven.
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À qui le tour ?

C’est à moi. C’est mon tour. À moi de jouer.
C’est à toi. C’est ton tour. À toi de jouer.
Lance les dés. Tu as combien ? J’ai deux, trois, six …
Je dessine la tête, les 2 pieds, les 2 bras …

Om de (minder taalvaardige) leerlingen te helpen kun je een hulpkaart aanbieden
met voorbeeldzinnen en meer of minder ondersteuning. Door gebruik te maken van
de hulpkaarten kunnen de leerlingen langzaamaan hun zelfvertrouwen, vaardigheid
en kennis opbouwen. Ze kunnen zelf beslissen of ze na verloop van tijd een volgend
niveau van hulpkaart aankunnen en op die manier hun leerproces voor een stuk in
eigen handen nemen.
2.5.5
a

Differentiatie
HULPKAART 1

VEEL ONDERSTEUNING

Een kaart met het minimaal aanbod zinnen, nodig om het spel vlot te kunnen spelen.
De getallen en lichaamsdelen zijn voluit geschreven.
b

HULPKAART 2

MINDER ONDERSTEUNING

Een kaart met meer keuze aan zinnen om aan het spel deel te nemen. De getallen
zijn genoteerd in cijfers en de beginletter van de lichaamsdelen is gegeven als
geheugensteuntje.
c

HULPKAART 3 ENKEL DE BASISZINNEN

2.5.6
a
b

Spelvariatie
MATERIAAL

tekst met spelregels in groot formaat om aan het bord te bevestigen
per leerling / per groep de tekst met de spelregels
per leerling de nodige lichaamsdelen
per groep 2 dobbelstenen
hulpkaart voor de (minder taalvaardige) leerlingen
VERLOOP

Knip de getekende lichaamsdelen uit (en lamineer ze). Voorzie een set per leerling.
De leerlingen gooien de dobbelstenen en nemen het passende lichaamsdeel.
Als ze een tweede keer hetzelfde aantal ogen gooien, moeten ze het
overeenkomstige lichaamsdeel teruggeven.
Het spel eindigt als een leerling als eerste een volledig mannetje heeft.
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2.5.7

Differentiatie met hulpkaarten

Hulpkaart 1
A qui le tour ?
C’est à moi. / C’est à toi. / C’est à … (nom).
Lance les dés.
Tu as combien ?
J’ai …. (deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze).
Je dessine …. (la tête, le ventre, deux bras, deux jambes, deux mains, deux pieds).
J’ai encore une fois six (sept …). Dommage.
J’ai gagné !
Félicitations ! / Bravo !

Hulpkaart 2
A qui le tour ?
C’est à moi. / C’est mon tour. / À moi de jouer.
C’est à toi. / C’est ton tour. / À toi de jouer.
C’est à …(nom).
Lance les dés.
Tu as combien ?
J’ai …. (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Je dessine …. (la t…, le v…, 2 br..., 2 j…, 2 m…, 2 p…)
J’ai encore une fois six (sept …). / Dommage.
J’ai gagné !
Félicitations ! / Bravo !
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Hulpkaart 3
À qui le tour ?
C’est à moi. / C’est mon tour. / À moi de jouer.
C’est à toi. / C’est ton tour. / À toi de jouer.
C’est à …(nom).
Lance les dés.
Tu as combien ?
J’ai ….
Je dessine ….
J’ai encore une fois six (sept …). / Dommage.
J’ai gagné !
Félicitations ! / Bravo !

Lezen: Werken met authentiek materiaal (5de en 6de leerjaar)

2.6

Dominante doelen
Le 4.1

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

Le 5.4

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

Le 5.5

De vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden.

Le 5.9

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

2.6.1

Omschrijving van de activiteit

De leerlingen komen in de dagelijkse realiteit (schooluitstap, vakantie, publiciteit in
het straatbeeld, in tijdschriften, op televisie … ) in contact met
reclameboodschappen, affiches of ander authentiek materiaal. Met de activiteit willen
we duidelijk maken dat de leerlingen de strategieën die ze bij Nederlands gebruiken,
ook voor Frans kunnen inzetten.
2.6.2
-

Materiaal

de affiches
het leerlingenblad
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2.6.3

Verloop

Bespreek met de leerlingen een affiche.
Via Google.fr kun je zelf een affiche zoeken. Kies een affiche die bij de leefwereld van
de leerlingen hoort. (Tik als zoekopdracht bijvoorbeeld: affiche théâtre enfants of
affiche cirque.)
Bij het bekijken van de affiche kun je de leerlingen strategieën leren inzetten. Laat
hen kijken naar de affiche. Wat of wie herkennen ze op de affiche? Waarover zou de
affiche kunnen gaan (hypothese vormen) (Le 5.3). Helpen de tekeningen of foto’s om
de affiche beter te begrijpen (Le 5.4)? Zijn er woorden die ze herkennen
(transparante woorden (Le 5.5))? Achteraf kun je samen met de leerlingen nagaan of
hun hypothese klopte met de bedoeling van de affiche.
Hieronder vind je, als voorbeeld, een affiche van een concert met onder andere
Justin Bieber.

Om de leerlingen duidelijk te maken dat een Franstalige affiche op dezelfde manier
moet bekeken en begrepen worden als een Nederlandstalige affiche, kun je werken
volgens het communicatief model. Om na te gaan of de leerlingen de affiche
begrijpen, mogen de leerlingen in het Nederlands antwoorden.
Wie kondigt iets aan? Mobile 6 Orange Music Live (= gsm-operator, info:
http://www.m6mobile.fr/).
Wat wordt er aangekondigd? Een concert.
Aan wie? Fans van muziek, van de zangers en zangeressen, o.a. van Justin Bieber.
Wat is de bedoeling? Veel luisteraars lokken, Mobile 6 Orange bekendheid geven
aan jonger publiek.
Welke weg en middelen gebruikt men? Justin Bieber, tieneridool op de affiche,
gratis concert.
Wat is het effect? Jongere gsm-gebruikers overtuigen om een Mobile 6 Orange
abonnement te nemen.
Voor de meer taalvaardige leerlingen kunnen de vragen ook in het Frans gesteld
worden.
De qui est cette affiche ?
Quel événement est annoncé ?
Pour qui ?
Pourquoi ?
Comment ?
L’effet ?
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In een volgende stap selecteren de leerlingen de gevraagde informatie.
Bijvoorbeeld:
Quel événement est annoncé ? Un concert.
Quand se passe l’événement ? Quel jour ? Quelle date ? Vendredi le 30 avril.
À quelle heure ? À partir de 19h30.
Où se passe le concert ? Au Zénith de Montpellier.
Qui vient chanter ? BB Brunes, Justin Bieber, Christophe Mae …
Combien faut-il payer pour le concert ? Rien, c’est un concert gratuit.
2.6.4

Affiches

2.6.5

Vragen

Regarde bien l’affiche et réponds aux questions :
-

Le nom de l’événement est …
Quand se passe l’événement ? (Quel jour ? Quelle date ?)
L’événement commence à quelle heure ?
Où se passe l’événement ? (La ville ? La rue ?)

2.6.6

Integratie communicatieve vaardigheden

Om de communicatieve vaardigheden in te oefenen splitsen we ze meestal op. In
realiteit zijn ze natuurlijk meestal geïntegreerd. De ene vloeit uit de andere voort.
Een leesopdracht kan gecombineerd worden met een schrijfopdracht, die dan weer
kan leiden tot een spreekopdracht.
Aansluitend bij de oefening begrijpend lezen, kun je een functionele schrijfopdracht
geven. De leerlingen kunnen individueel of in tweetallen zelf een affiche ontwerpen.
Dat kan ter gelegenheid van een klasactiviteit, bijvoorbeeld de voorstelling van een
modeshow of een voorleesactiviteit van een prentenboek of kamishibaiverhaal
(taalinitiatie) bij een lagere klas, een tentoonstelling van hun ‘kalligrammen’, een
project waar ook het leergebied Frans bij betrokken was …
Aansluitend bij de schrijfopdracht kunnen de leerlingen hun project of activiteit ook
voorstellen. Ze bereiden de modeshow voor en presenteren die in het Frans. De
leerlingen oefenen in de klas hoe ze het prentenboek vlot kunnen voorlezen, letten
op een verzorgde en correcte uitspraak, een passende intonatie en gebaren, zodat ze

Praktijkboek Frans – Frans tijdens spelletjes

29

het prentenboek of kamishibaiverhaal ook vlot kunnen overbrengen bij de jongere
leerlingen. Of ze lezen hun ‘kalligram’ voor aan de bezoekers (ouders, grootouders,
medeleerlingen).
Spreken: Cherchez les différences (5de en 6de leerjaar)

2.7

Dominante doelen
S4

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

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 6.4 Gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal.
2.7.1

Omschrijving van de activiteit

Bij de activiteit worden spreken, luisteren en mediaopvoeding geïntegreerd. De
leerlingen ontwerpen zelf hun spreekoefening. Ze nemen een foto van hun ontwerp.
Daarna beschrijven ze de foto’s en verwoorden ze per twee de verschillen.
2.7.2
a
b

Voorbereidende activiteit: Zelf maken van spreekmateriaal
(mediaopvoeding)
MATERIAAL

digitaal fototoestel
voorwerpen om een decor mee te maken (bv. fruit, schoolmateriaal, kledij,
speelgoedauto’s, poppen, dierenknuffels of -beeldjes, lego, Playmobil)
ORGANISATIE

De leerlingen werken in tweetallen.
c

VERLOOP

Elk tweetal maakt een ontwerp van decor, stelt het samen op en neemt een foto.
Bijvoorbeeld: Ze leggen een groen gekaft schrift, een rood gekaft schrift, twee
bladen blauw gekleurd papier, een gom, het boek van Frans en van wiskunde, een
leesboek, twee blauwe balpennen, een rood, een zwart, een paars en een oranje
kleurpotlood op de bank.
Dan nemen ze een foto van hun ontwerp. Vervolgens brengen de leerlingen
wijzigingen aan in het ontwerp. Bepaal vooraf hoeveel verschillen er mogen zijn
tussen beide foto’s (bv. vier verschillen).
Bijvoorbeeld: Ze vervangen het groen gekafte schrift door een schrift met een
blauwe kaft (1), ze nemen de blauwe balpen (2) en de gom (3) weg, ze vervangen
het rood kleurpotlood door een geel kleurpotlood (4). Ze nemen van de nieuwe
opstelling opnieuw een foto.
Beide foto’s worden afgedrukt (in kleur). De opdracht voor de spreekoefening is
klaar.
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2.7.3
a

Spreekoefening
ORGANISATIE

Een eerste kennismaking met de oefening gebeurt best klassikaal zodat de leerlingen
vertrouwd geraken met de manier van werken en de werkwijze volledig duidelijk is.
Daarna zullen leerlingen ook zelfstandig aan de slag kunnen.
b

STAPPENPLAN

Stap 1
Bevestig een set van twee grote prenten aan het bord.
Laat de leerlingen beschrijven wat er op beide prenten staat. Laat hen zoeken naar
de verschillen met de tweede prent. Daarna sommen ze de verschillen op.
Ze kunnen daartoe de structuren: il y a … , il n’y a pas de … gebruiken.
Differentiatietip
Noteer de structuren ‘il y a’ en ‘il n’y a pas de’ aan het bord.
Minder taalvaardige leerlingen kunnen ook ondersteund worden door een aanbod van
woorden aan het bord te noteren.
Stap 2
Elk tweetal beschrijft de eigen foto’s. Leerling 1 beschrijft de eerste foto.
Il y a un cahier vert et un cahier rouge, deux feuilles bleues, une gomme, deux livres
(un livre de français, un livre de mathématique), deux stylos bleus, un crayon rouge,
un crayon noir, un crayon mauve et un crayon orange.
Leerling 2 beschrijft de tweede foto. Daarna vergelijken de leerlingen beide foto’s en
benoemen ze de verschillen.
Welke verschillen zijn er met foto 2?
Il n’ y a pas de cahier vert.
of
Il y a un cahier bleu et un cahier rouge, il y a un stylo bleu, il n’y a pas de gomme, il
n’y a pas de crayon rouge.
of
Il y a un crayon jaune, un crayon noir, un crayon mauve et un crayon orange.
Stap 3
De foto’s worden uitgewisseld, elk tweetal krijgt een nieuw set foto’s, beschrijft elke
foto en bespreekt de verschillen.
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Spreken: Een gedifferentieerde memory (5de en 6de leerjaar)

2.8

Dominante doelen
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.
S 6.4 Gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal.
2.8.1

Omschrijving van de activiteit

Formeel Frans in de basisschool heeft als doel onze leerlingen te leren communiceren
in eenvoudige, alledaagse situaties waarin ze kunnen terechtkomen. Om daarin te
slagen hebben de leerlingen een basis aan functionele woordenschat en structuren
nodig. (Meer informatie over het aanbrengen van nieuwe woordenschat vind je in het
leerplan Frans p.51.) Daarbij is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen
woorden herkennen en begrijpen (receptieve woordenschat) en zelf actief woorden
gebruiken in een gesprek (productieve woordenschat). Om dat laatste te kunnen,
moeten de leerlingen veel oefenkansen krijgen om de woorden en structuren te
gebruiken. Dat gebeurt bij voorkeur in de klas op geregelde tijdstippen. Toch is het
niet voor alle leerlingen even evident om woorden en structuren vast te zetten.
Een mogelijk hulpmiddel is een memory op 3 niveaus. Het is dus niet de bedoeling
om aan de hand van een memoryspel nieuwe woordenschat aan te leren. Het is één
van de mogelijkheden om te variëren in oefenkansen.
Dergelijke memory’s zijn eenvoudig zelf te maken en kunnen ook door de leerlingen
gemaakt worden. Op die manier wordt het een opdracht, waarin Frans schrijven
(eenvoudige zinnen maken) en mediaopvoeding (als je de leerlingen afbeeldingen
laat zoeken op internet of foto’s laat maken) of muzische vorming (illustraties
tekenen of knippen en kleven) worden geïntegreerd.
Bovendien biedt deze spelvorm kansen voor de leerkracht om enkele groepjes
leerlingen te observeren en te evalueren. Een observatiemoment kan je niet alleen
vertellen of de leerling de woordenschat al dan niet voldoende beheerst, maar biedt
ook kansen om te observeren of de leerlingen inspanningen doen om de uitspraak te
verzorgen en om naar elkaar te luisteren.
2.8.2
-

Materiaal

memory op 3 niveaus + controleblad (voorbeeld zie bijlage)

2.8.3

Organisatie

De leerlingen werken in groepjes van drie.
Het spel kan ook in hoekenwerk of contractwerk aangeboden worden.
De memory is tegelijkertijd ook prima materiaal om de spreekvaardigheid/het
spreken te oefenen. De leerlingen zeggen structuren (eventueel fluisterend) luidop.
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2.8.4

Verloop

Het spel verloopt volgens de gekende spelregels. De leerlingen werken per drie: twee
spelers en een scheidsrechter. De kaarten worden eerst geschud en omgekeerd op
de bank of tafel gelegd.
De spelers draaien beurtelings twee kaarten om en benoemen het voorwerp of de
actie (telkens in een zin of structuur aangegeven) op elke kaart. De
scheidsrechter controleert of de kaarten correct benoemd werden en geeft indien
nodig de juiste betekenis. Als een leerling een gelijk paar omgedraaid én correct
benoemd heeft, mag hij / zij het paar bijhouden. Een gelijk paar dat niet correct
benoemd werd, wordt opnieuw omgedraaid.
De leerling die aan het eind van het spel het meeste paren verzameld heeft, wint.
Differentiatietips
Leerlingen die veel ondersteuning nodig hebben, kunnen beginnen met de memory
waarbij op alle kaarten zowel de afbeelding als de bijhorende zin is aangebracht. De
scheidsrechter controleert aan de hand van het controleblad, verbetert indien nodig
en zorgt dat het spel eerlijk verloopt.
De leerlingen kunnen op die manier de zinnen meteen koppelen aan de beelden en
de woordenschat verder verankeren. Ze zijn samen met de andere leerlingen van de
klas met dezelfde woordenschat en dezelfde werkvorm aan het werk en kunnen ook
het spel winnen.
Als de leerlingen de woordenschat voldoende geoefend hebben, kunnen ze de
memory met minder ondersteuning oefenen.
Iets moeilijker wordt het met een memory die bestaat uit een set kaarten met
afbeeldingen en een set met het woord of de structuur. De kaarten worden op die
wijze ook omgekeerd op de bank of tafel gelegd: links de afbeeldingen, rechts de
zinnen of structuren.
Het spel wordt op dezelfde manier gespeeld. De leerlingen proberen zoveel mogelijk
paren te verzamelen door beurtelings een kaart met een afbeelding correct te
benoemen en de passende zin correct te lezen. De scheidsrechter controleert aan de
hand van het controleblad, verbetert indien nodig en zorgt ervoor dat het spel eerlijk
verloopt.
Ten slotte kan het spel worden gespeeld met memorykaarten waarop enkel
afbeeldingen staan. De leerlingen draaien beurtelings twee afbeeldingen om en
zeggen de zin. De scheidsrechter controleert aan de hand van het controleblad,
verbetert indien nodig en zorgt ervoor dat het spel eerlijk verloopt.
Zo kunnen minder taalvaardige leerlingen op een speelse manier vooruitgang boeken
en succes ervaren. Ze kunnen zelf bepalen welke vorm ze willen oefenen en wanneer
ze een volgend niveau willen proberen.
Meer taalvaardige leerlingen kunnen tussendoor in hoekenwerk de eerder geleerde
woordenschat en structuren opfrissen. Ze kunnen scheidsrechter zijn tijdens een
wedstrijd tussen minder taalvaardige leerlingen en zo de leerlingen coachen.
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Tip voor een geïntegreerde en functionele opdracht
De leerlingen kunnen zelf een memory maken met zinnen (schrijfvaardigheid) bij een
thema naar keuze door figuren te tekenen of uit te knippen en op kaartjes te kleven.
De memory’s kunnen daarna in hoekenwerk of tijdens oefenmomenten gebruikt
worden.
Via volgende link vind je een heleboel afbeeldingen (foto’s/tekeningen) die vrij
mogen gebruikt worden: http://office.microsoft.com/nl-be/images/?CTT=97.
Ze kunnen ook een vraag-en-antwoord-memory ontwerpen.
Bijvoorbeeld: Comment tu t’appelles ?
Tu as quel âge ?

Je m’appelle …
J’ai … ans.

Mondelinge interactie: Le jeu des familles (5de en 6de leerjaar)

2.9
MI 2

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

MI 3

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

DO 5.1

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

DO 5.4

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

2.9.1

Omschrijving van de activiteit

De leerlingen spelen in groepjes van drie of vier. Ze proberen zoveel mogelijk
families te verzamelen door de passende kaarten aan elkaar te vragen. Het is niet de
bedoeling om geïsoleerde woorden te leren en te gebruiken, maar vooral om de
passende Franse zinswendingen te gebruiken tijdens het spel.
Het kwartetspel is een gekend gezelschapsspel dat zich goed leent om structuren
vast te zetten. De meeste leerlingen zullen het spel en de spelregels wel kennen.
Toch is noodzakelijk om bij de eerste introductie van Le jeu des 5 (6, 7) familles het
spel klassikaal aan te bieden.
Het doel is dat de leerlingen woordenschat en structuren leren die nodig zijn
om het spel in het Frans te spelen.
Als we ervan uitgaan dat de leerlingen het spel al kennen en wel in staat zijn om het
te spelen, schieten we ons doel voorbij, want de leerlingen zullen het spel in het
Nederlands spelen bij gebrek aan de nodige Franse structuren.
2.9.2
-

Materiaal

kwartetspel bestaande uit 5 (6, 7) families binnen een gekend thema of
woordveld
5, 6 of 7 kaarten per familie
voorbeelden van families: schoolmateriaal, fruit, groenten, kleding, familieleden,
gevoelens, lichaam, dieren, sport/vrije tijd, het huis, getallen, kleuren
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2.9.3

Organisatie

Stap 1
Speel het spel eerst klassikaal.
Laat de kleurfamilies benoemen en de kaarten waaruit een familie bestaat om na te
gaan of alle leerlingen de kleuren en de voorwerpen (dieren, gevoelens …) kennen.
Verdeel de klas in drie groepen, schud de kaarten en deel per groep en aan jezelf
drie kaarten uit. De overige kaarten worden in een stapel omgekeerd (Fr. une
pioche) op de tafel gelegd.
Bevestig je kaarten aan het bord en benoem ze (bv. famille rouge : C’est un crayon,
famille bleue : C’est un stylo, famille verte : C’est la gomme).
Vraag de groepjes om hun kaarten op de bank te leggen en ze te benoemen.
De leerkracht begint het spel en vraagt: “Groupe 1: dans la famille rouge, je voudrais
le stylo, s.v.p.”. Als groep 1 de gevraagde kaart heeft, moet ze die geven. Als ze de
gevraagde kaart niet hebben, antwoorden ze: “Pioche”, de leerkracht neemt dan de
bovenste kaart van de stapel.
Dan is het aan groep 1 om een kaart te vragen aan een groep naar keuze. Ze
spreken de groep of leerling aan waarvan ze vermoeden dat die de gevraagde kaart
heeft. Bijvoorbeeld: “Groupe 3, dans la famille …. je voudrais …’’. Vervolgens mag
groep 2 een kaart vragen, enzovoort. Het spel kan, naar keuze, met of tegen
wijzerzin gespeeld worden.
Noteer de gebruikte structuren aan het bord als ondersteuning voor de leerlingen.
Het spel wordt verder gespeeld tot alle families samengesteld zijn.
Daarna wordt het aantal families per groep geteld. De groep die erin geslaagd is de
meeste families te verzamelen, wint.
Stap 2
Als het spel gekend is, kunnen de leerlingen het spel in groepjes van 3 of 4 leerlingen
spelen. De leerkracht voorziet voldoende kwartetspellen zodat alle leerlingen aan de
slag kunnen.
Een leerling schudt de kaarten en deelt 4 of 5 kaarten per leerling uit. De rest van de
kaarten wordt omgekeerd in een stapel (une pioche) op de bank gelegd.
De leerlingen gebruiken de gepaste woordenschat en zinswendingen om zoveel
mogelijk families te verzamelen.
De leerkracht gaat bij elke groep langs om de leerlingen te ondersteunen en te
helpen bij het naleven van de spelregels.
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Differentiatietip
Minder taalvaardige leerlingen kunnen gebruik maken van een structurenkaart en
een woordenlijstje zodat ook zij ervaren dat ze het spel in het Frans kunnen spelen
samen met de anderen.
Op deze manier vermijd je ook dat de leerlingen overgaan tot het spreken van het
Nederlands.

Tip voor een geïntegreerde en functionele opdracht (zie volgende activiteit)
Leerlingen kunnen zelf een ‘jeu des familles’ maken door figuren te tekenen of uit te
knippen en op kaartjes te kleven. Ze kunnen het thema kiezen en de woorden van de
familie correct kopiëren.
Dat kan ook met de computer. Via deze link kunnen de leerlingen een sjabloon
downloaden en prenten of foto’s invoegen:
www.onderwijsmaakjesamen.nl/lesmateriaal/gratis-downloads/
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2.9.4

Structurenkaart/hulpkaart

Jeu des familles
Qui mélange les cartes ?

moi – toi – lui/elle - (prénom)

Qui commence ?

moi – toi – lui/elle - (prénom)
je commence – tu peux commencer –
(prénom)

C’est à qui ?

C’est à moi ! / C’est à toi !

À qui le tour ?

C’est mon tour ! / C’est ton tour !
Attends, chacun son tour !

Dans la famille … je voudrais …

S’il te plaît !

Merci.

Voilà !
Pioche !
Dommage, pioche !
Désolé, pioche !

J’ai …. familles.
J’ai gagné !

Bravo !
Félicitations !
Bien joué !
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Schrijven: Faire un jeu des familles (5de en 6de leerjaar)

2.10

Dominante doelen
Schr. 1.1

Een woord(groep) foutloos kopiëren.

Schr. 4.2

Het eigen werk nakijken en verbeteren.

Domeinoverschrijdende doelen volgens de gekozen thema’s
2.10.1

Omschrijving van de activiteit

Tijdens de activiteit ontwerpen de leerlingen zelf een kwartetspel. Ze zoeken samen
met de leerkracht passende zinnen en kopiëren ze correct op de kaarten. Daarna
voorzien ze de kaarten van een passende afbeelding. Dat kan via het internet, door
afbeeldingen te zoeken in tijdschriften of door zelf te tekenen.
2.10.2

Functioneel

Un jeu des familles of kwartetspel is een bekend spel. Er bestaan heel wat kant-enklare spellen, maar de leerlingen kunnen ook zelf een kwartetspel maken. Het
realiseren van het kwartetspel is een geïntegreerde opdracht Frans en muzische
vorming. Bovendien biedt het ook kansen om ICT te integreren en aan doelen
mediaopvoeding te werken. Bij het maken van het kwartetspel wordt zowel een
beroep gedaan op de vaardigheden (spreken, schrijven en mondelinge interactie) als
op de kennis van de leerlingen (functionele woordenschat en grammatica). Het spel
kan gebruikt worden om de geleerde structuren en woordenschat in te oefenen. In
een latere fase kunnen de zelfgemaakte kwartetspellen ook gebruikt worden in
hoekenwerk.
2.10.3
-

Materiaal

blanco spelkaarten (Je vindt een model op onze website (www.vvkbao.be >
inloggen > leergebieden > Frans > visie en aandachtspunten.)
tijdschriften, prenten (volgens de gekozen thema’s)
schaar
lijm
woordenlijst/woordenboek
schrijfgerief
eventueel kleurpotloden/stiften
eventueel computer en printer

2.10.4

Verloop

De leerkracht of de leerlingen kiezen een thema waarrond ze een kwartetspel willen
uitwerken (bijvoorbeeld: les loisirs).
Dominant doel
DO 1.18

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

Samen met de leerlingen worden eerst de families afgesproken. Er kan gekozen
worden voor ‘kleurfamilies’ of voor ‘thematische families’.
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Bijvoorbeeld: La
La
La
La

famille
famille
famille
famille

Jaune
Rouge
Blanche
Verte

La
La
La
La

famille
famille
famille
famille

Sport
Musique
Plaisir
Tic (= ICT)

Daarna zoeken de leerlingen klassikaal of in groepjes van vier woorden of zinnen
(vertrekkend vanuit gegeven structuren) om op de kaarten te schrijven.
De leerkracht schrijft de woordgroepen of zinnen aan het bord.
Voorbeelden van zinnen (structuur: J’aime … / J’écoute … / Je joue … / Je fais … /
Il/elle aime … / …):
La famille Sport

Je fais du basket.
Je joue au foot.
J’aime nager.
Je fais de la gym.
Je fais du vélo.

La famille Musique

Je joue du piano.
Je joue de la guitare.
J’écoute la radio.
Je chante une chanson.
J’aime la musique.

La famille Plaisir

Je fais des promenades.
J’aime les vacances.
Je fais ma valise.
J’aime aller au cinéma.
Je regarde la télé.

La famille TIC

J’ai un ordinateur (portable).
J’aime surfer sur l’Internet.
J’aime chatter avec mes amis.
J’écris un e-mail.
Je joue un jeu.

Elke groepje is verantwoordelijk voor een familie. De leerlingen kopiëren de zinnen
foutloos op een stevig papier, telkens in dezelfde volgorde. Bovenaan elke kaart
wordt de familie genoteerd. Op elke kaart wordt de zin die bij de prent hoort, in kleur
geschreven of onderstreept. Ze zoeken voor elke kaart een prent (in een tijdschrift of
op het internet) die de activiteit verbeeldt, of ze maken een passende tekening.
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La famille Verte

Je fais du basket.
Je joue au foot.
J’aime nager.
Je fais de la gym.
Je fais du vélo.

o
o
o
o
o

La famille Musique

o
o
o
o
o

Je joue du piano.
Je joue de la guitare.
J’écoute la radio.
Je chante une
chanson.
J’aime la musique.
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Je fais du basket.
Je joue au foot.
J’aime nager.
Je fais de la gym.
Je fais du vélo.

o
o
o
o
o

La famille Musique

o
o
o
o
o

Je joue du piano.
Je joue de la guitare.
J’écoute la radio.
Je chante une
chanson.
J’aime la musique.
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Dominante doelen
DO 5.1

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

DO 5.2

Ze maken gebruik van persoonlijke voornaamwoorden als onderwerp.

DO 5.6

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

Je kunt het onderwerp in de zinnen aanpassen. Op die manier kunnen de leerlingen
ook de vervoeging op een functionele manier oefenen.
Bijvoorbeeld:
La famille Musique

o
o
o
o
o

Il
Il
Il
Il
Il

joue du piano.
joue de la guitare.
écoute la radio.
chante une chanson.
aime la musique.

La famille Musique

o
o
o
o
o

Il
Il
Il
Il
Il

joue du piano.
joue de la guitare.
écoute la radio.
chante une chanson.
aime la musique.

Via volgende link kun je blanco kaarten in pdf- of Wordbestand downloaden:
www.onderwijsmaakjesamen.nl/lesmateriaal/gratis-downloads/
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2.11

Schrijven: Un calligramme (5de en 6de leerjaar)

Schr 1.3

Een tekst van meerdere zinnen foutloos kopiëren.

Schr 4.2

Het eigen werk nakijken en verbeteren.

2.11.1

Omschrijving van de activiteit

Een kalligram is een muzische schrijfactiviteit. De leerlingen kopiëren een gedichtje
of een liedje op een creatieve manier. Ze maken met de woorden of zinnen een
tekening of figuur die duidelijk maakt waarover de tekst gaat.
Wat is een kalligram? (zie ook leerplan Muzisch taalgebruik)
Een kalligram (Nederlands) / un calligramme (Frans) is een vorm van poëzie waarbij
de woorden geschreven worden in de vorm van een tekening die hun betekenis
uitbeeldt.
Het begrip calligramme is een samentrekking van “calligraphie” (schoonschrijfkunst)
en “idéogramme” (begriptekens) en is ontleend aan de dichtbundel Calligrammes
(1918) van de Franse dichter Guillaume Apollinaire.
2.11.2
‐
‐
‐
‐
‐

Materiaal

enkele voorbeelden van een kalligram
gedichten of teksten om te kopiëren
tekenpapier op (A4-, A5- of A6-formaat (briefkaart))
potlood
kleurpotloden, stiften

2.11.3

Verloop

Vertel de leerlingen wat een kalligram is. Laat enkele voorbeelden van kalligrammen
zien (kan ook via een digitaal bord). Zoek hiervoor in de Google afbeeldingenzoeker
op calligramme of calligrammes enfants.
Laat de leerlingen vertellen wat ze zien (woorden / zinnen die samen een tekening
vormen die duidelijk maakt waarover het gaat.
Zeg aan de leerlingen dat zij ook een kalligram zullen maken.
Vertrek van een eenvoudig versje, gedicht of een (liedjes)tekst.
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Enkele voorbeelden:
Les petits poissons dans l'eau
Les petits poissons dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent.
Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les grands.
Les grands, les petits nagent comme il faut
Les petits, les grands nagent bien aussi.
Les petits poissons dans l'eau, nagent, nagent, nagent, nagent, nagent.
Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les grands.
Petit poisson qui tourne en rond
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit

poisson
poisson
poisson
poisson
poisson

qui tourne en rond
dis-moi ton nom
tout rouge
qui bouge
sans nom

Pluie pluie pluie et parapluie
Pluie pluie pluie et parapluie
tombe tombe sur ma tête
pluie pluie pluie et parapluie
tombe tombe jusqu'à la nuit
Comptine des couleurs
L’arc en ciel est en fête
Car il porte sur sa tête
Un nœud de toutes les couleurs
Comme celui de ma petite sœur
Violet, indigo
Bleu, vert, jaune, orange et rouge
L’arc en ciel est en fête
Les couleurs sont sur sa tête.
La tour Eiffel
La tour Eiffel
A quatre chandelles
Pour y monter
Il faut payer
Vingt sous*
*sous = geld
Bron: http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/ienneufchateau/pedago/Compti1.PDF
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Paris magique
Je cours et puis je grimpe
Au sommet de la Tour Eiffel
Domine la capitale
Si proche des nuages
M’élance comme l’acrobate
Sur sa grande échelle
Et je poursuis ma course
Jusqu’au dernier étage
Paris, Paris magique
Paris est fantastique
Paris, Paris magique
Paris est unique
Bron: http://www.chansonsfutees.com
Bespreek vooraf de tekst met de leerlingen. Vertrek van de titel. Waarover zou het
gedicht/het lied kunnen gaan? (Le 5.3 Hypothesen vormen over de inhoud van de
tekst.)
Wat weten ze over het onderwerp? (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.)
De leerlingen tekenen met potlood de contouren van het woord waarvan ze een
kalligram zullen maken (bv. een vis, een paraplu, een regenboog, de Eiffeltoren, een
vlinder).
Met een kleurenbalpen, fijne kleurstiften of kleurpotloden schrijven ze hun tekening
vol met het versje, het gedicht, de liedjestekst. Ze blijven natuurlijk binnen de
potloodlijnen van de tekening. Als de tekst is opgedroogd, kunnen de potloodlijnen
voorzichtig worden weggegomd.
Differentiatietips
Leerlingen kunnen een kalligram ontwerpen bestaande uit een zelfgekozen of
opgezocht woord.
Ze kunnen zelf de tekst van een versje, gedicht, lied kiezen om een kalligram uit te
werken.
Meer taalvaardige leerlingen kunnen zelf een eenvoudige tekst maken rond een zelf
gekozen onderwerp of woord. Ze kunnen daarbij gebruik maken van hun handboek
of een prentenboek en een (digitaal) woordenboek als ondersteuning, om ideeën op
te doen, om woorden of zinnen op te zoeken.

Praktijkboek Frans – Frans tijdens spelletjes

44

Tip
Je kunt de kalligrammen verzamelen en tentoonstellen of gebruiken als illustratie in
de klas- of schoolkrant, uitnodiging voor een tentoonstelling, schoolfeest,
klasactiviteit, als kaartje voor moederdag / vaderdag, uitwisseling met een
correspondentieklas …
Enkele voorbeelden van kalligrammen
Bronnen
http://aixest.free.fr/elemhugo1/articles.php?lng=fr&pg=140
http://www.prefnet.edunet.tn/journaux/manouba/fontaine3/page23.htm
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienjarville/spip.php?article66
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2.12

Schrijven: Poésie (6de leerjaar)

Dominante doelen
Schr. 3

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

Schr. 4.2

Het eigen werk nakijken en verbeteren

2.12.1

Omschrijving van de activiteit

In deze activiteit maken de leerlingen een elfje. De leerlingen maken het samen of
individueel. Aan de hand van een stappenplan tikken ze hun elfje in op de computer.
Door te spelen met lettertypes, -groottes en kleuren kunnen ze van hun elfje een
pareltje maken dat gezien en gelezen mag worden. We voorzien kopieerbladen als
bijlage.
2.12.2

Wat is een ‘elfje’?

Een elfje is een gedichtje dat niet rijmt. Een elfje bestaat uit precies elf woorden,
vandaar de naam. Die elf woorden zijn verdeeld over vijf regels.
Je gaat op deze manier te werk:
Kies een voorwerp, dier of mens waarover dit gedicht zal gaan.
Regel 1:
Regel 2:
Regel 3:
Regel 4:
mens?)
Regel 5:

1
2
3
4

woord (de naam, de kleur, het karakter van dit voorwerp, dier, mens)
woorden (zegt iets over het eerste woord: hoe is hij, zij, het voorwerp)
woorden (waar is het voorwerp, het dier, de mens)
woorden (wat doe je er mee, wat doet het dier, het voorwerp of de

1 woord (een gevoel, een geluid)

De leerlingen hebben misschien al een elfje in het Nederlands geschreven, in het
Frans wordt het een nieuwe uitdaging. Je kunt het boeiend maken door er muzisch
mee te werken, door een beroep te doen op hun ICT-vaardigheden, door er een
tentoonstelling mee te houden waar de leerlingen hun elfje mogen voorlezen. Een
uitdaging in elf woorden ... Durf je ze aan te gaan?
Twee voorbeelden van een elfje:
brun
le chocolat
dans mon cartable
je mange un morceau
délicieux
2.12.3

jaune
deux yeux
dans le noir
un chat me regarde
miaou

Verloop

Het aanbrengen van het elfje gebeurt klassikaal. Daarna kunnen de leerlingen
individueel aan de slag met behulp van een stappenplan. Je kunt er een projectje van
maken in hoeken- of contractwerk. De poëtische kunstwerken van de leerlingen
kunnen daarna gebundeld worden, in een speciale editie van de klas- of schoolkrant
verschijnen of ze kunnen tentoongesteld worden.
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Zo kun je te werk gaan met de leerlingen:
1

Leg hen kort uit wat een elfje is en hoe het opgebouwd wordt (zie boven).

2

Maak samen met de leerlingen een elfje. Dit schema kan helpen om een elfje
te schrijven.
Woord 1: een kleur, een naam

Woorden 2 + 3: Een voorwerp /een dier / een persoon

Woorden 4 + 5 + 6: Waar is het voorwerp / het dier / de persoon?

Woorden 7 + 8 + 9 +10: Wat doe ik ermee? Wat doet hij/zij /het? (actie)

Woord 11: een gevoel / een geluid

3

Vertel de leerlingen dat je samen een elfje gaat schrijven over ‘chocolade’.
Wat is het Franse woord voor chocolade? Le chocolat
Houd een kort gesprek over ‘le chocolat’.
Qui aime le chocolat ? De quelle couleur est le chocolat ? Qui préfère le
chocolat brun, blanc, noir (fondant) ?
of
Je kunt de leerlingen ook laten kiezen tussen een aantal voorwerpen,
personen en/of dieren. Bevestig de prenten of foto’s, met Franse benaming,
aan het bord.
Kies samen een kleur of een naam die bij het voorwerp, de persoon of het dier
past. Noteer de kleuren aan het bord of kleef woordkaarten aan het bord.
Blanc/blanche, noir/noire, jaune, rouge, orange, rose, mauve, brun/brune,
bleu/bleue, vert/verte, gris/grise.
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Woord 1: een kleur
brun
Woorden 2 + 3: Een voorwerp / een dier / een persoon
le

chocolat

Woorden 4 + 5 + 6 Waar is het voorwerp / de persoon?
Bespreek met de leerlingen waar de reep chocolade zou kunnen zijn. Het antwoord
op deze vraag schrijf je in drie woorden. Noteer de mogelijkheden aan het bord.
Zoek (eventueel) de woorden op in het woordenboek voor de juiste schrijfwijze.
dans

mon

cartable

Woorden 7 + 8 + 9 +10: Wat doe ik ermee? Wat doet hij/zij /het? (actie)
Het antwoord hierop schrijf je in vier woorden.
Je

mange

un

morceau

Woord 11: een gevoel / een geluid
délicieux !

Nog een voorbeeld:
Woord 1: een kleur / een naam
jaune
Woorden 2 + 3: een voorwerp /een persoon
deux

yeux

Woorden 4 + 5 + 6: Waar is het voorwerp / het dier / de persoon?
dans

le

noir

Woorden 7 + 8 + 9 +10: Wat doe ik ermee? Wat doet hij/zij /het? (actie)
un

chat

me

regarde

Woord 11: een gevoel, een geluid
miaou !

Praktijkboek Frans – Frans tijdens spelletjes

48

2.12.4

En nu zelf aan de slag …

Geef de leerlingen een stappenplan zodat ze zelf aan de slag kunnen (zie bijlage)
Maak een 'elfje' over een zelf bedacht onderwerp.
Weet je niets te verzinnen, dan kunnen deze ideeën je misschien helpen:
Mijn idool, mijn beste vriend of vriendin, mijn lievelingsdier, mijn leukste hobby, mijn
leukste sport, mijn lievelingseten, zomer, herfst, winter, lente, feest, vakantie,,
verdriet, pijn ...
Maak samen met de leerlingen een woordveld rond het thema waarover ze een elfje
willen schrijven.
Laat de leerlingen hulpmiddelen gebruiken om de woordenschat die ze nodig hebben,
op te zoeken:
-

Het handboek
Een woordenboek
Een online woordenboek, zoals mijnwoordenboek.nl of vertalen.nu:
www.mijnwoordenboek.nl
-

Klik op de bovenste rij op de Nederlandse vlag. Op de onderste rij klik
je op de Franse vlag.
Tik het woord in dat je wilt vertalen.

http://www.vertalen.nu/
2.12.5

Kies de taal (Nederlands – Frans)
Tik het woord in. Vergeet het lidwoord niet als je het nodig hebt (bv.
de regen).
Klik op ‘vertaal’.

Wat kun je nog meer doen met deze schrijfopdracht?

Je kunt deze schrijfopdracht combineren met andere leergebieden en /of ICTvaardigheden.
Laat de leerlingen hun elfje typen. Ze typen hun naam onder hun elfje(s).
Als het elfje ingetikt is, kunnen ze hun gedicht mooi maken door te ‘spelen’ met de
letters: verschillende lettertypes, gekleurde letters, dikke letters, cursieve letters,
grote en kleine letters …
De opdrachtbladen en stappenplannen voor de leerlingen vind je in de bijlagen.
Bron
http://sites.google.com/site/eenelfmaken/ (geraadpleegd 27 januari 2012)
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3

ICT EN FRANS

Het internet biedt bruikbaar materiaal voor Frans. Je vindt er websites, ook
onafhankelijk van methodes, waarmee leerlingen individueel of in groep, aan het werk
kunnen. Omdat leerlingen daarmee vaak ook op hun niveau kunnen werken, is het
internet een hulpmiddel om te differentiëren.
Werken met websites in de klas heeft een aantal voordelen: een niet te verwaarlozen
troef is de motivatie van de leerlingen. De meeste leerlingen zijn goed vertrouwd met
dit medium en vinden er gemakkelijk hun weg. Leerlingen verwerven spontaan de
nieuwe taal en ondersteunen elkaar bij het verwerken van de opdrachten.
Bovendien biedt het de gelegenheid om de leerplandoelen van het leerplan
Mediaopvoeding te integreren in de klaspraktijk. De leerlingen leren bewust omgaan
met het internet. Ze komen er in contact met teksten, affiches, reclame, (teken)films,
liedjes, geluidsopnames en spelletjes. Ze kunnen zelf teksten schrijven, illustraties
zoeken, tekeningen maken, informatie opzoeken, bronnen vergelijken, geluidsopnames
maken, contacten leggen met anderstalige leeftijdsgenoten … Op die manier ervaren ze
wat voor henzelf het meest impact heeft op het gebruiken en verwerven van Frans.
Voor leerkrachten kan het internet inspirerend werken. Online-taken, -opdrachten of spelletjes zijn niet altijd even bruikbaar, maar kunnen de leerkracht wel op ideeën
brengen om Frans leren nog boeiender te maken.
Het is in geen geval onze bedoeling om websites te beoordelen. We hebben getracht
om de bruikbaarheid van drie website te toetsen aan de doelen van het leerplan. Je
kunt ze integreren tijdens Frans, tijdens hoekenwerk en/of contractwerk, in de
multimedia-klas of als differentiatiemoment (tijd en niveau).
De drie besproken websites:
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/ (> Ready made activities > French)
http://www.learnalberta.ca/content/flbla/index.html
http://www.youtube.com
We bespreken eerst de drie websites en vervolgens (vanaf 3.4) geven we voorbeelden
van activiteiten die je met behulp van die websites kunt opzetten.
Wij hopen dat de kennismaking met die websites een aanzet is om verder op zoek te
gaan naar ander bruikbaar materiaal. Je moet wel kritisch zijn en nagaan of en in welke
mate het aangeboden materiaal het binnen het leerplan past.
Op de website van VVKBaO zullen we je regelmatig op de hoogte te houden van nieuwe
ideeën en bruikbare websites.
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3.1

Website ‘Languages online’

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline (> Ready made activities > French)
De Canadese website Languages online is opgebouwd uit 35 thema’s. Hij biedt een
waaier aan mogelijkheden om hoekenwerk te verrijken of om als aanvulling bij de
gebruikte methode te gebruiken.
In Canada zijn de twee landstalen Engels en Frans. De titelpagina is in het Engels
opgebouwd. Om de leerlingen naar de activiteit te leiden, geef je bij voorkeur de link
naar de passende pagina. Meer taalvaardige leerlingen zullen zich wellicht ook uit de
slag kunnen trekken met de Engelstalige benamingen.
De website is opgebouwd van eenvoudig naar moeilijk. Het begint bij eenvoudig
luisteren en zelf herhalen en evolueert naar op een speelse manier de geleerde
structuren gebruiken.
Er is aandacht voor afwisseling in de activiteiten en variatie in het spelelement zodat de
leerlingen gemotiveerd blijven. Bij alle thema’s zijn er online-opdrachten en activiteiten
op papier. Bovendien zijn bij de meeste thema’s ook kant-en-klare structurenkaarten of
flitskaarten voorzien. Let wel: niet alle opdrachten zijn even bruikbaar of sluiten
voldoende aan bij de leerplandoelen. Blijf dus kritisch.
Afhankelijk van de klassituatie zullen bepaalde opdrachten gebruikt kunnen worden om
te differentiëren tussen meer of minder taalvaardige leerlingen. Heterogene duo’s
kunnen elkaar aanvullen en van elkaar leren.
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3.2

Website ‘Learn Alberta’

http://www.learnalberta.ca/content/flbla/index.html
De website is opgebouwd rond vijf scenario’s (C’est la rentrée, Lucie dans sa nouvelle
classe, Jouons à Jean a dit, Peux-tu me prêter un crayon ?, Où est le hamster ?). Aan
de linkerkant vind je de rubrieken, rechts de activiteiten (de symbolen verwijzen naar
de rubriek).

terug naar het hoofdmenu

rubrieken
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Elk scenario begint met een korte tekenfilm. Daarbij kan de leerling ervoor kiezen om
enkel te luisteren naar de gesprekken of om met behulp van tekstballonnen het
gesprek te begrijpen.

Met of zonder ondersteuning door
tekstballonnen.

De meeste activiteiten zijn voorzien van auditieve ondersteuning. Bij elk scenario met
interactieve activiteiten hoort een taalaanbod dat behoort tot de leefwereld van de
leerlingen. De leerlingen pikken spelenderwijs nieuwe taal op.
De activiteiten variëren van zeer schools tot creatief. Er is een aanbod van luisteren en
herhalen, aanbieden van woordenschat (telkens in een context), luisteren en zelf lezen
van beeldverhalen (médiathèque), met een oefening op het volgen van de
gedachtegang. Die oefeningen sluiten aan bij leerplandoel Le 3.2. Bij alle scenario’s
kunnen de leerlingen ook digitaal een eigen stripverhaal maken (minianimation).
Als je de website verkent, kun je het beste nagaan welke activiteiten het meest
geschikt zijn voor jouw klas, welke het best passen in een krachtige leeromgeving en
welke het best aansluiten bij de leerplandoelen.
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3.3

Website ‘Youtube’

www.youtube.com
Youtube is een website met een schat aan beeld- en luistermateriaal, digitale
prentenboeken, tekenfilms, geanimeerde liedjes, projecten van andere klassen … ook
voor Frans. Ga er zeker kritisch mee om en kijk vooraf na of het materiaal in de klas
gebruikt kan worden.
De website is ook zeer dynamisch en mogelijk verdwijnen sommige filmpjes na een
tijdje van het net. Materiaal dat je later nog wilt gebruiken, kun je best downloaden en
opslaan.
Hoe kun je het beste zoeken op de website?
1.
2.
3.
4.

Je gaat naar de website: www.youtube.com.
Je tikt een woord of titel in de ‘zoeker’.
Je krijgt een reeks voorstellen om te verkennen.
Telkens je een filmpje aanklikt om te bekijken, krijg je rechts een aanbod van
aanverwante filmpjes binnen het thema waaruit je opnieuw kan kiezen.

Via de interactieve borden kun je de filmpjes in de klas laten afspelen.
Tik een woord of titel in de zoeker.

Lijst met nieuwe keuzemogelijkheden.

Kies een filmpje.
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3.4

Luisteren en spreken (5de leerjaar)

Dominante doelen
L3

De leerlingen begrijpen en reageren gepast op voor hen bestemde teksten

S1

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

S8

De leerlingen streven naar correct en verzorgd taalgebruik.

De volgende opdracht is een voorbeeld van spreken op kopiërend niveau, production
contrôlée. De leerlingen zeggen de gehoorde woorden of uitdrukkingen zo correct
mogelijk na. Daarbij kan je vooral aandacht besteden aan de attitude om een
verzorgde uitspraak na te streven (S 8).
Ga naar: http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/ (> Ready made activities >
French > 1. Greetings > 2. Se saluer !)
Je kunt de oefening in hoekenwerk aanbieden. De leerlingen werken individueel of per
twee. In een eerste fase luisteren ze naar de begroetingen en herhalen ze de
begroeting. Bij een volgende activiteit luisteren ze naar de uitdrukkingen om te
groeten, ze slepen de uitdrukking naar het passende kind en herhalen ze.
De opdrachtkaart en bijhorend stappenplan voor de leerling vind je in de bijlage.
3.5

Luisteren: Une lettre de France (5de leerjaar)

Dominante doelen
L3

De leerlingen begrijpen en reageren gepast op voor hen bestemde teksten

L3.2

De volgorde van narratieve teksten zoals een gebeurtenis, verhaal reconstrueren
aan de hand van illustraties, voorwerpen, zinnen, schema’s ...

S2

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

Bij de volgende korte luisteractiviteit slepen de leerlingen de beluisterde woordgroepen
of zinnen naar de stip. Op deze manier maken ze kennis met de formules om een
kaartje te schrijven. Deze activiteit integreert verschillende vaardigheden, namelijk
luisteren, lezen en spreken. Tegelijkertijd wordt ook een aanzet gegeven naar
schrijven.
Om de passende zin naar de stip te verplaatsen, moeten de leerlingen aandachtig
luisteren.
Ga naar: http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/ (> Ready made activities >
French > 18. Writing letters > 4. Une letter de France)
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Differentiatietip
Minder taalvaardige leerlingen kunnen zin per zin meteen herhalen. Meer taalvaardige
leerlingen kunnen achteraf het volledige kaartje luidop lezen.
De opdrachtkaart en bijhorend stappenplan voor de leerling vind je in de bijlagen.
3.6

Een gesprek: Vraag en antwoord (5de leerjaar)

Dominante doelen
MI 2

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

Le 4

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

De volgende activiteit kun je in hoekenwerk aanbieden. De leerlingen werken
individueel of per twee. Ze luisteren naar de vragen en kiezen telkens het gepaste
antwoord uit de drie mogelijkheden. Ze geven het antwoord luidop en controleren
daarna door te klikken op de passende zin.
Ga naar: http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/ (> Ready made activities >
French > 12. Revision > 1. Une conversation)

Tips
Minder taalvaardige leerlingen kunnen een deel van het gesprek naspelen, meer
taalvaardige leerlingen kunnen het hele gesprek naspelen.
De leerlingen kunnen per twee het gesprek of een deel van het gesprek naspelen en
daarbij hun persoonlijke gegevens (woonplaats, school ...) gebruiken (production
guidée).
De opdrachtkaart en bijhorend stappenplan voor de leerling vind je in de bijlagen.
3.7

Luisteren (5de leerjaar)

Dominante doelen
L3

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

L 3.1

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

De volgende activiteit is een oefening op de klasinstructies. Door de tekstballonnen te
verschuiven, kunnen de leerlingen de ingesproken tekst beluisteren. De bijgaande
animatie verduidelijkt de instructies.
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Link: http://www.learnalberta.ca/content/flbla/index.html (> Jouons à Jean dit > 7.
L’enseignante dit …)
De opdrachtkaart en bijhorend stappenplan voor de leerling vind je in de bijlagen.
3.8

Luisteren en spreken (5de en 6de leerjaar)

Dominante doelen
S2

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

S 2.3 De leerlingen lezen een tekst die ze voorbereid hebben luidop.
De leerlingen beluisteren de dialoog één of meerdere keren door op de luidspreker te
klikken. Ze kunnen de ingesproken tekst nazeggen. Daarna formuleren ze een
antwoord op de vraag: “Et toi, comment t’appelles-tu ? Et de quelle ville es-tu ?” De
leerlingen kunnen hun antwoord inspreken en de opname opnieuw beluisteren.
Ga naar: http://www.learnalberta.ca/content/flbla/index.html (> C’est la rentrée > Á
ton tour)
De opdrachtkaart en bijhorend stappenplan voor de leerling vind je in de bijlagen.
3.9

Luisteren en lezen: Je suis de la planète Mars (5de leerjaar)

Dominante doelen
L3

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

L 5.8

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

Le 3.2 De gedachtegang volgen in narratieve teksten zoals verhalen, gebeurtenissen.
De volgende activiteit vind je op LearnAlberta. Het gaat om een eerste, zeer eenvoudig,
luister- en leesverhaal. Je vindt het onder de rubriek Médiathèque. De leerlingen
kunnen luisteren naar het korte beeldverhaal ‘Je suis de la planète Mars’. Ze kunnen als
ondersteuning tegelijkertijd meevolgen met de tekst en kijken naar de afbeeldingen.
Daarna volgt een opdracht om de prenten in de juiste volgorde te leggen. De leerlingen
kunnen zo vaak als nodig het verhaal opnieuw beluisteren en lezen.
Ook bij scenario 4 en 5 kunnen de leerlingen een beeldverhaal beluisteren en lezen.
Ga naar: http://www.learnalberta.ca/content/flbla/index.html (> C’est la rentrée! >
18. Je suis de la planète Mars)
De opdrachtkaart en bijhorend stappenplan voor de leerling vind je in de bijlagen.
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3.10

Lezen en schrijven: Zelf een stripverhaal ontwerpen (5de en 6de
leerjaar)

Dominante doelen
Schr 3

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

Schr 4.4

Zich blijven concentreren op de schrijftaak.

Schr 4.5

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

De leerlingen ontwerpen een eigen stripverhaal van drie beeldfragmenten. Ze kunnen
hun strip samenstellen met een decor, personages, tekstballonnen, teksteffecten en
voorwerpen.
De opdrachtkaart en bijhorend stappenplan voor de leerling vind je in de bijlagen.
Tips
Je kunt de opdracht nog op een andere manier tijdens Frans gebruiken. De leerling kan
het zelfgeschreven stripverhaal printen voor zijn medeleerlingen en in de Franse hoek
leggen. Zo kunnen ze het spontaan lezen en genieten van de creativiteit van de
medeleerlingen.
De schrijfopdracht kan ook uitmonden in een spreekoefening. De leerlingen kunnen hun
stripverhaal ook spelen met vingerpoppen voor de andere leerlingen (leerplandoel S3).
3.11

Lezen en schrijven: Ecrire une carte postale (6de leerjaar)

Dominante doelen
Schr 2

De leerlingen tekst aan met schriftelijk aangeboden woorden.

Schr 4

De leerlingen zetten in vullen een functie van het schrijfdoel strategieën
in.

Schr 4.2

Het eigen werk nakijken en verbeteren.

Schr 4.4

Zich blijven concentreren op de schrijftaak.

Le 3.2

De gedachtegang volgen in narratieve teksten zoals verhalen,
gebeurtenissen.

Aan de hand van het stappenplan schrijven de leerlingen een vakantiekaart. Je kunt de
activiteit aanbieden in hoekenwerk of als zelfstandig werk. De opdrachtkaart en
bijhorend stappenplan voor de leerling vind je in de bijlagen.
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Tips
Meer taalvaardige leerlingen kunnen samenwerken met minder taalvaardige leerlingen
om de passende keuzes te maken en de kaart in te vullen.
Deze oefeningen zijn een eerste aanzet voor de leerlingen om later zelfstandig een
kaart, korte boodschap of brief te kunnen schrijven. Samen met de leerlingen kun je
een groeiflap maken met bouwstenen die ze kunnen gebruiken bij een kaart of brief.
Op een groeiflap bevestig je een grote blanco kaart of brief. In de loop van het jaar
vullen de leerlingen de kaart aan met aansprekingen, uitdrukkingen, structuren en
ideeën die ze in de loop van het jaar gehoord of geleerd hebben. Op deze manier
bouwen ze langzaam aan zelf een schrijfplan op waarnaar ze steeds kunnen
teruggrijpen.
Leerkrachten die meer informatie of inspiratie willen om samen met de leerlingen de
‘groeiflap’ op te bouwen, kunnen op de website (http://www.edu365.cat) aan de slag
met het volgende stappenplan.
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Link: http://www.edu365.cat (trefwoord: carte postale)

Klik op het
potlood.

Klik op de rode pijl.

Scrol naar beneden
voor meer informatie
en ideeën.
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Een aanzet voor een mogelijke invulling:

Datum (le jour, le mois, l’année)
p.e. le 20 septembre 2012

Aanspreking
p.e. Cher (nom garçon) / Chère (nom fille)
Bonjour (nom)
…
Waar ben je geweest (land, stad)?
p.e. en France / au Danemark / à Bruxelles / à Anvers /…
Welk weer is het?
p.e. Il pleut / il fait beau / …
Wanneer?
p.e. Aujourd’hui / ce matin / demain / hier / …
Wat doe je / heb je gedaan?
p. e. Je m’amuse / j’ai mangé / je vais prendre des photos / …
Wat vind je ervan?
p.e. C’est beau / C’est intéressant / …
Groeten
À bientôt / Au revoir / Bises /…
Je naam
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4

ALBUMS DE JEUNESSE

4.1

Waarom werken met prentenboeken?

‘Albums de jeunesse’ of prentenboeken zijn een dankbare bron van inspiratie voor
leerkrachten en leerlingen.
Een boek is in de eerste plaats bedoeld om van te genieten, om plezier te beleven aan
het beluisteren, het bekijken van de illustraties, het lezen. Enkele (Franstalige)
prentenboeken in de Franse hoek kunnen de leerlingen uitnodigen om af en toe
spontaan in een prentenboek te bladeren en te lezen. Bovendien biedt een prentenboek
heel wat kansen om doelgericht te werken aan het vreemde talenonderwijs.
‐

‐

‐

‐

‐

In een prentenboek komen de verschillende tekstsoorten aan bod. Het ene boek is
narratief, een ander kan informatief of artistiek-literair zijn. In heel wat
prentenboeken lopen de verschillende tekstsoorten door elkaar.
Er komen voor de leerlingen ook veel herkenbare taalhandelingen in voor.
Personages stellen zichzelf of elkaar voor, ze begroeten elkaar, ze stellen vragen,
geven antwoorden, bedanken, vertellen, beschrijven iets, iemand of een
gebeurtenis.
De combinatie van tekst en illustraties is vaak een ondersteuning om het verhaal of
de boodschap gemakkelijker te begrijpen. De illustraties kunnen heel sprekend zijn
en de inhoud van de tekst weergeven in beelden. Ze kunnen ook aanvullend zijn bij
de tekst of net het tegengestelde weergeven.
Prentenboeken nodigen de leerlingen niet alleen uit om gericht te kijken naar de
lay-out, de stijl, de relatie met de inhoud, met de betekenis, ze doen ook een
beroep op hun fantasie en hun creativiteit. De leerlingen kunnen het verhaal
expressief voorlezen, vertellen met de kamishibai, ze kunnen er een digitaal
prentenboek van maken met eigen illustraties en zelf ingesproken tekst. Het verhaal
kan gedramatiseerd worden aan de hand van een toneel, een poppenspel of een
schimmenspel, voor de eigen klasgenoten of voor andere klassen.
Net als bij Nederlands leren de leerlingen nadenken over het onderwerp van het
boek. Aboie Georges of Homme de couleur bijvoorbeeld zijn verhalen geschreven in
zeer eenvoudige en begrijpbare taal, maar met een krachtige boodschap over
diversiteit en verdraagzaamheid.
Je ne suis pas un hamburger en Bon appétit ! Monsieur Lapin passen dan weer in
het thema (gezonde) voeding. Aan de hand van prentenboeken kan dus niet alleen
gewerkt worden aan de luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid van de
leerlingen. Je kunt ook aandacht besteden aan andere facetten zoals
taalbeschouwing en het wereldbeeld van de leerlingen.

Verder in het praktijkboek vind je enkele suggesties om te werken met die
prentenboeken.
4.2
‐
‐
‐
‐
‐

Waarop let je bij het kiezen van een prentenboek?
Het onderwerp moet aansluiten bij de interesse en de leefwereld van de leerlingen.
Als je interactief aan de slag wilt met het prentenboek, dan zorg je ervoor dat de
illustraties voor iedereen voldoende zichtbaar zijn.
De prenten, de tekst en de lay-out zijn verzorgd, creatief en prikkelen de
nieuwsgierigheid.
De verhaallijn is duidelijk opgebouwd en de personages zijn herkenbaar.
De illustraties bij de tekst zijn relevant en zorgen ervoor dat de leerlingen het
verhaal gemakkelijker kunnen begrijpen. In de beginfase kies je best voor een
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‐

‐

prentenboek waarbij de tekeningen de inhoud van de tekst zeer duidelijk
weergeven. Geleidelijk aan, naargelang de vorderingen van de leerlingen, kun je
prentenboeken kiezen waarbij ze het verband tussen de tekst en de afbeeldingen
meer moeten interpreteren.
Het prentenboek leent zich meer dan alleen tot luisteren en lezen. Het biedt een
waaier aan mogelijkheden voor creatieve activiteiten: navertellen, uitbeelden,
dramatiseren, poppenspel, zelf illustreren, een eigen verhaal maken …
De moeilijkheidsgraad van de tekst is aangepast aan het niveau van de leerlingen.
Het best zijn de teksten kort en eenvoudig, gebruiken ze dagelijkse woordenschat
en zijn de verhalen herkenbaar voor de leerlingen.
Zo ervaren de leerlingen dat ze de geleerde woordenschat ook effectief kunnen
gebruiken om boeken te lezen.
Uiteraard komen er in een prentenboek af en toe moeilijke woorden voor of
werkwoordsvormen die de leerlingen niet kennen. Het is niet de bedoeling dat de
leerlingen het prentenboek vertalen of elke werkwoordsvorm kennen of kunnen
verklaren. Het doel is dat de leerlingen het verhaal in grote lijnen begrijpen en
plezier beleven aan het beluisteren van het prentenboek en het uitvoeren van de
bijhorende activiteiten. Door samen met de leerlingen vooraf de kaft van het boek
te bespreken, hun voorkennis te activeren en hypothesen te maken over de inhoud
van het verhaal licht je al een tipje van de sluier op. Relevante illustraties bij het
verhaal, een expressieve intonatie en ondersteunende lichaamstaal helpen de
leerlingen verder op weg om het verhaal te begrijpen.
Bovendien leren de kinderen genieten van de melodie van woorden en klanken en
wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld.

‐

In het verhaal worden één of meerdere korte zinnen regelmatig herhaald. De
regelmatig weerkerende zin of vraag helpt hen om het verhaal te begrijpen en de
verhaallijn te volgen. Vaak zeggen de leerlingen de zin na enkele keren spontaan
mee. Het stelt hen ook in staat om een hypothese te maken over wat er zal volgen.
Weerkerende zinnen zijn typisch voor kettingverhalen.
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4.3

Enkele titels van bruikbare prentenboeken
Bon appétit ! Monsieur Lapin van C. Boujon, uitgegeven bij
L’école des loisirs, 1987.
Monsieur Lapin is het beu om wortels te eten en hij gaat bij zijn
buren vragen wat zij eten. Er is niets bij dat hem kan bekoren. Hij
vindt het eten van zijn buren niet lekker. Dan komt hij bij de vos en
die eet … konijnen … Met dit zeer eenvoudig boek kan gewerkt
worden in het thema dieren, dierenvoeding, voeding.

Je ne suis pas un hamburger van A. Durant, uitgegeven bij
Hachette Livre / Gautier-Languereau, 2007.
Barnabé is een jongen die een afkeer heeft van groenten en alleen
hamburgers lust. Hij eet zo veel hamburgers dat hij uiteindelijk
verandert in een hamburger. Hij wordt achtervolgd door een meute
likkebaardende, gulzige honden, wraakzuchtige koeien en
hongerige kinderen. Op het laatste nippertje wordt hij gered door
zijn mama en hij belooft nooit meer hamburgers te zullen eten.
Vanaf nu eet hij alleen nog maar groenten, maar … is dat wel zo
goed …?
Een boek met iets moeilijker taalgebruik, met mooie, relevante
illustraties, te gebruiken in het thema (gezonde) voeding of week
van de smaak.

Homme de couleur van J. Ruiller, uitgegeven bij Bilboquet, 2006.
Een zwarte man vergelijkt zichzelf met een blanke man in de
verschillende stadia van het leven en eindigt met de vraag waarom
hij een kleurling wordt genoemd.
Dit verrassend en humoristisch verhaal, geschreven in eenvoudige
taal is geschikt om met de leerlingen te werken rond kleuren, maar
vooral ook te gebruiken bij thema’s als diversiteit en racisme.

La chasse à l’ours van M. Rosen ,uitgegeven bij L’école des loisirs,
1997.
Een familie beslist om op berenjacht te gaan. Onderweg moeten ze
allerlei moeilijkheden overwinnen tot ze bij de grot van de beer
komen.
Een verhaal om na te spelen in de klas.
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Loup, loup, y es-tu ? van M. Ramos, uitgegeven bij L’école des
loisirs, 2000.
Het prentenboek is een parodie op het verhaal van het liedje
Promenons-nous dans le bois.
Een boek waarin de dagelijkse activiteiten aan bod komen:
opstaan, douchen, aankleden …. Aan de hand van het verhaal kun
je werken rond de vragende zin.

Une histoire sombre, très sombre van R. Brown, uitgegeven bij
Gallimard Jeunesse, 2001.
Een kat gaat op zoek naar een muis en neemt de lezer mee door
een donker bos, een donker kasteel …
Dit kettingverhaal, geschreven in eenvoudige taal, kan gebruikt
worden in het thema wonen. Je kunt het ook gebruiken om te
werken rond de voorzetsels (plaatsbepaling).

Aboie Georges ! van J. Feiffer, uitgegeven bij L’école des loisirs,
2000.
Georges is een jonge hond die niet kan blaffen. Als zijn mama hem
vraagt om te blaffen, maakt hij het geluid van andere dieren.
Enkel de dierenarts kan het probleem oplossen.
Een zeer eenvoudig kettingverhaal, met grote illustraties. Aan de
hand van dit boek kan gewerkt worden rond het thema dieren en
diergeluiden, maar wie dieper inzoomt, merkt dat het boek ook
werkt rond diversiteit.

Le loup sentimental van G. de Pennart, uitgegeven bij
Kaléidoscope, 1998.
Wolf Lucas wil op eigen benen staan. Hij neemt afscheid en trekt
de wijde wereld in. Van zijn vader krijgt hij een lijst met alles wat
hij mag eten. Op zijn weg komt hij enkele gekende personages uit
sprookjes tegen. Toch krijgt hij het niet over zijn hart om ze op te
eten, tot hij aan het huis van de reus komt …
Een grappig verhaal met onverwachte wendingen. De taal is wat
moeilijker, maar de verhaallijn is gemakkelijk te volgen. Het biedt
veel mogelijkheden om te werken bij thema’s als sprookjes en
gevoelens.
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4.4

Lesideeën bij een prentenboek

4.4.1

Spreken: Je ne suis pas un hamburger (6de leerjaar)

Dominante doelen
S4

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

S7

De leerlingen durven een boodschap in het Frans formuleren.

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.
Le 5.3 Hypothesen vormen over de inhoud van de tekst.
a

OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT

De leerlingen maken kennis met een prentenboek. Aan de hand van een quiz
ontdekken ze beetje bij beetje de kaft van het boek en kunnen ze hypotheses maken
over de inhoud.
b
c

MATERIAAL
een prentenboek of een kopie van de kaft
post-its
quizvragen (waaronder vragen met een link naar het prentenboek)
ORGANISATIE

Noteer op elke post-it een code, bijvoorbeeld een combinatie van letters en cijfers
GW24, AH06, C3F1 … of enkel een getal (een leuke manier om het Franse alfabet en de
getallen te oefenen). Kleef de post-its op de kaft of de afbeelding van het prentenboek
zodat die helemaal bedekt is. Zorg voor een variatie aan vragen gekoppeld aan de
‘codes’ (zie suggesties).
d

VERLOOP

Verdeel de klas in groepjes van drie of vier leerlingen. Elke groep mag om beurt een
post-it kiezen. Ze overleggen over het antwoord op de vraag. Zorg ervoor dat de
leerlingen binnen de groepen afwisselend het antwoord hardop (in het Frans) kunnen
formuleren. Als het antwoord op de vraag correct is, wordt de post-it verwijderd en
komt er een deeltje van de prent vrij.
Een andere leerling van de groep beschrijft, opnieuw na overleg, wat hij of zij ziet (in
het Frans). Wie vindt als eerste waarover het boek gaat?
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Differentiatietip
De leerlingen overleggen samen over het antwoord en over wat ze zien op de prent.
Minder taalvaardige leerlingen krijgen op die manier de kans om actief deel te nemen
en te leren van klasgenoten.
e

HET PRENTENBOEK JE NE SUIS PAS UN HAMBURGER

Durant, Alan, Je ne suis pas un hamburger ! Hachette Livre, Gautier-Languereau, 2007.
Waarover gaat het boek?
Barnabé eet zoveel hamburgers dat hij uiteindelijk verandert in een hamburger. Hij
wordt achtervolgd door een meute likkebaardende, gulzige honden, wraakzuchtige
koeien en hongerige kinderen.
Op het laatste nippertje wordt hij gered door zijn mama en hij belooft nooit meer
hamburgers te zullen eten. Vanaf nu wordt hij vegetariër, maar … is alleen groenten
eten wel zo goed …?
Het prentenboek kan geïntegreerd worden in het thema ‘Gezonde voeding’ of gelezen
worden tijdens de week van de smaak (la semaine du goût). Het verhaal gaat over het
belang van evenwichtige en gevarieerde eetgewoonten. De auteur neemt de lezers mee
in de avonturen van Barnabé, een jongen die dol is op hamburgers maar een totale
afkeer heeft van groenten.
Het verhaal gaat over een achtervolging, maar de tekst speelt vooral in op herhaling
om de betekenis en het begrijpen van de verhaallijn te versterken. Zowel de illustraties
als de tekst zijn zeer aantrekkelijk en de moeite waard om de aandacht van de
leerlingen op te vestigen. Het boek is geschreven met aandacht voor de lay-out: een
wisselende vorm, lettertype, lettergrootte, vetgedrukt, dynamiek in de vorm en de
samenhang met de illustraties.
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Mogelijke vragen / suggesties
Réfléchis avec ton copain, ta copine / Réfléchissez ensemble
GW24
AH06
C3F1
YR39
T6H8
XE 57
WS14
J6L5
42C7
12YU
DX78
TG87
H16L
D67G

4.4.2

Quel est ton plat préféré ?
Nomme 3 légumes.
Nomme 3 fruits.
Quel est ton fruit préféré ?
Demande à … ce qu’il / elle n’aime pas manger.
Nomme 2 ingrédients pour faire des crêpes.
Nomme 2 ingrédients pour faire de la soupe.
Nomme 2 ingrédients pour faire un hamburger.
Nomme 2 choses que tu aimes manger et 2 choses que tu n’aimes pas du
tout.
Demande à … ce qu’il / elle aime boire.
Tu vas au restaurant. Demande un coca au garçon.
Demande à … quel est son fruit préféré.
(Montre une image d’un fruit / d’un légume / d’un plat / d’un animal (du
livre).)
Qu’est-ce que c’est ? Que vois-tu sur l’image ?
Où peut-on acheter des fruits et des légumes ? (p.e. au marché, au
supermarché, chez l’épicier.)
Luisteren: Je ne suis pas un hamburger (6de leerjaar)

Dominante lesdoelen
L 2.2

Het onderwerp bepalen in narratieve teksten zoals verhalen, gebeurtenissen.

L 3.2

De volgorde van narratieve teksten zoals een gebeurtenis, verhaal reconstrueren
aan de hand van illustraties, voorwerpen, zinnen, schema’s …

4.4.3

Omschrijving van de activiteit

De leerkracht leest het prentenboek voor op een interactieve manier. De leerlingen
genieten van het voorlezen. Daarna stellen ze aan de hand van prenten de verhaallijn
opnieuw samen.
4.4.4
-

prentenboek (bijvoorbeeld Je ne suis pas un hamburger)
voorwerpen of prenten in verband met het boek

4.4.5
-

Materiaal

Organisatie

Je kunt het prentenboek gebruiken tijdens een klassikale activiteit of in kleine groep
tijdens hoekenwerk.
Kies een prentenboek met duidelijke en relevante illustraties.

4.4.6

Verloop

Bekijk samen met de leerlingen de kaft van het boek. Wat staat erop? Waarover zou
het boek kunnen gaan? Wie is de auteur? Wie maakte de tekeningen?
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Mobiliseer de voorkennis van de leerlingen (in het Nederlands):
‐
‐
‐
‐

Wat
Zijn
Zijn
Wat

lust jij (niet) graag?
er groenten of fruit die je echt niet lust? Welke?
er groenten of fruit die je heel graag lust? Welke?
gebeurt er als je te veel van je lievelingseten eet? Te veel snoept? …

Lees het prentenboek voor met aandacht voor de
passende intonatie en lichaamstaal. Zorg dat de
leerlingen aan de hand van de illustraties de
verhaallijn kunnen volgen.
De eerste bedoeling van het voorlezen is het
globaal begrijpen van het prentenboek en
genieten van het verhaal. Het is niet de
bedoeling dat de leerlingen elk woord van de
tekst begrijpen, wel dat ze aan de hand van de
prenten, de intonatie, de lichaamstaal en de layout de grote lijnen van het verhaal begrijpen.

Besteed ook aandacht aan de lay-out. Dat kun je in
het Nederlands doen.
Hoe werd het verhaal geïllustreerd?
Wat valt je op aan het lettertype?
Welke zin is groter gedrukt? Waarom zou dat zijn?
Welke zin staat in een tekstballon? Wat valt je op aan
deze zin?
Op welke manier heeft de illustrator de overgang van
jongetje naar hamburger / naar de wortel
gerealiseerd?
Hoe zou het verhaal nu verder kunnen gaan? Door wie zou Barnabé nu achtervolgd
kunnen worden?
De leerlingen krijgen per twee een prent met een fragment van het verhaal. De
leerkracht leest het verhaal voor. Wanneer de leerlingen het fragment horen dat
overeenkomt met hun prent, komen ze de prent aan het bord kleven. Op die manier
wordt het verhaal opnieuw samengesteld en de verhaallijn gevisualiseerd.
Tip voor de leerkracht (een vleugje taalbeschouwing): Wie herkent de verborgen
woorden in Bozébons Burgers? (Beaux et bons Burgers). Je kunt de vergelijking maken
met Nederlandstalige strips als Kiekeboe.
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Schrijven: Zelf een prentenboek maken (6de leerjaar)

4.4.7

Dominante doelen
Schr 1.3

Een tekst van meerdere zinnen foutloos kopiëren.

Schr 6

De leerlingen zijn erop gericht om teksten correct te kopiëren.

a

OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT

De leerlingen maken een eigen versie van het prentenboek. Ze kopiëren de gegeven
zinnen en ontwerpen er de passende illustraties bij. Je kunt de activiteit pas
organiseren nadat de leerlingen het verhaal al verschillende keren gehoord hebben en
de verhaallijn kennen.
b
c

MATERIAAL
per groepje een strook met een of meerdere zinnen van het verhaal
wit en gekleurd tekenpapier, tijdschriften, stiften, kleurpotloden, schaar, lijm
ORGANISATIE

Verdeel de klas in groepen van twee of drie leerlingen.
d

VERLOOP

De leerlingen hebben het verhaal verschillende keren gehoord.
Verdeel de klas in groepjes van twee of drie leerlingen en geef elke groep een
willekeurige strook met een of meerdere zinnen van het verhaal (vergeet de titel niet).
De leerlingen illustreren de zin(nen) door te tekenen en te kleuren of door een collage
te maken met foto’s of prenten uit tijdschriften of door een techniek naar keuze. Ze
doen dat op een apart blad.
Daarna kopiëren ze de zin(nen) correct op de bijgevoegde kaart. De kaarten en
illustraties worden opgehaald en in een omslag gestoken.
Tip: De zinnen van het verhaal kunnen eenvoudiger geformuleerd worden.
Bijvoorbeeld:
1. Titre : Je ne suis pas un hamburger !
2. Barnabé n’aime pas les légumes. Il n’aime pas les carottes. Il déteste le brocoli,
les tomates, la salade, le chou-fleur.
3. Barnabé aime les hamburgers … il ADORE les hamburgers. Il mange TOUJOURS
des hamburgers. Sa maman dit : «Un jour, tu vas te transformer
en hamburger !»
4. Eh oui, Barnabé sort de chez Bozébons Burgers (Mc Donalds/Quick …).
Un chien voit le petit garçon-hamburger : «Mmm, que ça sent bon …»
Le chien ouvre sa bouche pour manger Barnabé.
Sa maman crie : «Attention Barnabé ! Cours vite !»
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5. Barnabé court très vite. Derrière lui il y a le chien gourmand et encore, deux,
trois, quartre, cinq, six, sept, huit neuf, dix chiens!
Barnabé crie : «Je ne suis pas un hamburger ! Je suis un garçon. Laisse-moi !»
6. Barnabé se cache dans un champ avec des vaches. Mais les vaches sont en
colère. «Tu as mangé tous nos amis !»
Barnabé a peur, il crie : «Mais je ne suis pas un hamburger! Je suis un garçon.
Laissez-moi !»
7. Et Barnabé continue à courir. Les vaches et les chiens ne sont plus loin derrière.
8. Barnabé voit des garçons qui jouent au ballon. Il crie : «Au secours, aidez-moi
!». Les garçons regardent le garçon-hamburger. Ils disent : «Mmm, à table !
Aujourd’hui, on mange du hamburger !»
Barnabé crie : «Je ne suis pas un hamburger ! Je suis un garçon. Laissez-moi !»
9. Pauvre Barnabé, il court et court, chassé par les chiens, les vaches et les
garçons. Une camionnette (de Bozébons Burgers/Mc Donalds/Quick …) s’arrête.
«Vite, monte !» dit le chauffeur.
10. Le monsieur conduit Barnabé chez Bozébons Burgers (Mc Donalds/Quick …). Il
dit : «Roule par ici, petit ! Qui veut goûter mon super hamburger ?» Barnabé
crie : «Je ne suis pas un hamburger ! Je suis un garçon. Laissez-moi !» «Un
hamburger qui parle, oh mais je vais le vendre deux fois plus cher !» dit le
monsieur.
11. Barnabé est en grand danger. Le couteau s’approche dangereusement … Quand
sa maman entre dans le magasin et crie : «Ne touchez pas à ce hamburger,
c’est mon fils !»
12. Barnabé rentre à la maison avec sa maman. Il mange beaucoup de légumes et
de fruits. Il change de nouveau en petit garçon. Il est heureux : «Je ne suis plus
un hamburger !» Il dit : «Je mange des carottes, du chou-fleur, de la salade,
des tomates …»
13. Maintenant Barnabé aime les légumes ... il ADORE les légumes. Il mange
TOUJOURS des légumes. Sa maman dit : «Attention Barnabé, si tu ne manges
que des légumes, un jour tu vas te transformer en …»
4.4.8

Lezen: Je ne suis pas un hamburger (6de leerjaar)

Le 3.2

De gedachtegang volgen in narratieve teksten zoals verhalen, gebeurtenissen.

a

OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT

Aan de hand van de illustraties en de tekststroken stellen de leerlingen de verhaallijn
opnieuw samen.
b
-

MATERIAAL
omslag met illustraties en gekopieerde zinnen
plakband of magneten
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c

ORGANISATIE

Klassikaal
d

VERLOOP

Bevestig de illustraties en de kaarten met de zin(nen) in willekeurige volgorde aan het
bord. De leerlingen proberen de zin(nen) bij de passende illustratie te voegen. Daarna
proberen ze de prenten in de passende volgorde te schikken en zo het verhaal opnieuw
op te bouwen.
Functionele tip
Met een prentenboek zijn er tal van mogelijkheden om met de leerlingen aan de slag te
gaan. Je kunt het zelfgemaakte prentenboek bundelen en in de klasbibliotheek leggen.
Parallelklassen kunnen elk een ander prentenboek maken en onderling wisselen.
Het kan ook ‘uitgeleend’ worden aan andere leerjaren, de leerkracht kan het
zelfgemaakte prentenboek gebruiken tijdens taalinitiatie.
De leerlingen kunnen zelf het verhaal inoefenen en daarna voorlezen (eventueel met
kamishibai) in een andere klas.
De leerlingen kunnen het verhaal ook oefenen en een poppenspel spelen. Ook hier
kunnen ze opnieuw het decor en de poppen zelf knutselen of ze kunnen ook eenvoudige
pluchen dieren, poppen of voorwerpen als personage gebruiken.
De leerlingen kunnen ook een digitaal prentenboek maken van hun tekeningen en de
tekst inspreken aan de hand van het programma Audacity. Meer informatie om met
Audacity te werken kan je vinden in het Praktijkboek ICT op bijgaande link:
www.vvkbao.be (inloggen > pedagogisch-didactisch > Modellen > Praktijkboek ICT >
aanklikken stappenplannen > Audacity -werken met …)
4.4.9

‘Bon appétit ! Monsieur Lapin’: Spreken (5de leerjaar)

S2

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

S8

De leerlingen streven naar correct en verzorgd taalgebruik.

a

OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT

Vaak lezen leerlingen enkele zinnen van een tekst of dialoog individueel of per twee
hardop terwijl de andere leerlingen luisteren … Dat is weinig motiverend. Hoe kunnen
we de leerlingen uitdagen om een tekst verschillende malen te oefenen om alles zo
correct en verzorgd mogelijk uit te spreken en van luidop lezen een zinvolle taak
maken? Leerlingen lezen graag voor een echt publiek. Dat kan tijdens een moment
taalinitiatie voor kleuters of kinderen van de eerste graad. Het is een hele uitdaging om
een eenvoudig verhaal uit een prentenboek zo voor te lezen dat de jonge luisteraars
het verhaal begrijpen.
Bon appétit ! Monsieur Lapin is een eenvoudig prentenboek van Claude Boujon dat heel
geschikt is om te gebruiken bij taalinitiatie of talensensibilisering. De inhoud is
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eenvoudig en in begrijpelijke taal geschreven. De tekst bestaat uit vrij korte zinnen,
met telkens de herhaling “Que manges-tu ?”, demande-t-il à … De illustraties
verduidelijken het verhaal. Dit prentenboek kunnen leerlingen voorlezen aan hun
medeleerlingen. De leerlingen kunnen zo een verzorgde en correcte uitspraak oefenen.
b

INHOUD

Monsieur Lapin is het beu om wortels te eten. Hij wil wel eens wat anders en gaat op
bezoek bij zijn buren, de kikker, de vogel, de vis, het varken, de walvis en de aap om
te kijken wat er op hun bord ligt. Geen enkele maaltijd kan hem echt bekoren. Als hij
bij de vos aanklopt, loopt het mis want de vos is gek konijnen. Monsieur Lapin vlucht
snel naar huis, maar helaas, de vos heeft een stuk van zijn oren afgeknabbeld. En
omdat konijnenoren opnieuw groeien als je veel wortels eet, maakt Monsieur Lapin
thuis een hele grote kom wortels klaar… lekker toch!
Het prentenboek biedt ook mogelijkheden om met de leerlingen van de 3 de graad te
werken rond dieren en hun voeding (http://alacasecatherine.fr/lapin/quimangequoi.pdf)
c
d

MATERIAAL
prentenboek Bon appétit ! Monsieur Lapin
computer, website www.youtube.com (> zoekterm: Bon appétit ! Monsieur Lapin)
geluidsboxen, koptelefoon
ORGANISATIE

Het inoefenen van het verhaal kan pas nadat de leerlingen vertrouwd zijn met het
verhaal. Je kunt met het prentenboek aan de slag aan de hand van de suggesties bij
het prentenboek Je ne suis pas un hamburger.
Het prentenboek biedt ook kansen om de leerlingen in een doelgerichte luisteropdracht
de gedachtegang van het verhaal (L.3.2) te laten aanduiden op een kaart met de
verschillende dieren. Via bijgevoegde link vind je een uitgewerkt werkblad voor deze
luisteropdracht:
Ga naar: http://alacasecatherine.fr/lapin/ (> animauxordremrlapin.pdf)
Als de leerlingen het verhaal verschillende keren beluisterd hebben en de verhaallijn
goed kunnen volgen, kunnen ze zelf aan de slag om het verhaal vlot te leren voorlezen.
Je kunt de spreekoefening organiseren in hoekenwerk. De leerlingen werken in
groepjes van twee of drie.
e

VERLOOP

Met behulp van het bijgevoegde stappenplan kunnen de leerlingen per twee oefenen
aan de hand van de ingesproken presentatie. Ze luisteren een eerste keer naar de
ingesproken tekst, daarna zeggen ze per dia de tekst in stilte mee en ten slotte
herhalen ze de zinnen luidop. Ze proberen de zinnen zo correct mogelijk na te zeggen.
Als de leerlingen de tekst vlot en correct kunnen voorlezen, proberen ze nog een stap
verder te gaan. Om hun verhaal zo boeiend mogelijk te brengen voor hun toekomstige
luisteraars oefenen ze met aandacht voor de passende intonatie, mimiek en gebaren
om het verhaal te ondersteunen.
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Ze oefenen dat per twee, een voorlezer en een luisteraar. Leerlingen kunnen elkaar
daarbij op een positieve manier feedback geven en rekening houden met elkaars
suggesties. Op deze manier geven we ook aanzetten om te leren van en met elkaar.
Dominant doel
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.
In een positief klasklimaat, waar leerlingen in vertrouwen en wederzijds respect,
kunnen samenwerken, kan een eenvoudige voorleesoefening uitgroeien tot een rijk
leermoment.
Tip
De leerlingen organiseren een voorleesmoment en nodigen de leerlingen van een ander
leerjaar uit om te luisteren naar het verhaal.
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5

BIJLAGEN VOOR DE LEERLING

5.1

Hulpkaart ‘Jeu des familles’

Jeu des familles
Qui mélange les cartes ?

moi – toi – lui/elle - (prénom)

Qui commence ?

moi – toi – lui/elle - (prénom)
je commence – tu peux commencer –
(prénom)

C’est à qui ?

C’est à moi ! / C’est à toi !

À qui le tour ?

C’est mon tour! / C’est ton tour
Attends, chacun son tour !

Dans la famille … je voudrais …

S’il te plaît !

Merci.

Voilà !
Pioche !
Dommage, pioche !
Désolé, pioche !

J’ai …. familles.
J’ai gagné !

Bravo !
Félicitations !
Bien joué !
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5.2

Schrijven: Zelf een prentenboek maken (tekststroken)

1.

Titre : Je ne suis pas un hamburger !

2.

Barnabé n’aime pas les légumes. Il n’aime pas les carottes. Il déteste le brocoli,
les tomates, la salade, le chou-fleur.

3.

Barnabé aime les hamburgers … il ADORE les hamburgers. Il mange TOUJOURS
des hamburgers. Sa maman dit : «Un jour, tu vas te transformer
en hamburger !»

4.

Eh oui, Barnabé sort de chez Bozébons Burgers (Mc Donalds / Quick, …).
Un chien voit le petit garçon : «Mmm, que ça sent bon …»
Le chien ouvre sa bouche pour manger Barnabé.
Sa maman crie : «Attention Barnabé ! Cours vite !»

5.

Barnabé court très vite. Derrière lui il y a le chien gourmand et encore, deux,
trois, quatre, cinq, six, sept, huit neuf, dix chiens !
Barnabé crie : «Je ne suis pas un hamburger ! Je suis un garçon. Laisse-moi !»

6.

Barnabé se cache dans un champ avec des vaches. Mais les vaches sont en
colère. «Tu as mangé tous nos amis !»
Barnabé a peur, il crie : «Mais je ne suis pas un hamburger ! Je suis un garçon.
Laissez-moi !»

7.

Et Barnabé continue à courir. Les vaches et les chiens ne sont plus loin derrière.

8.

Barnabé voit des garçons qui jouent au ballon. Il crie : «Au secours,
aidez-moi !». Les garçons regardent le garçon-hamburger. Ils disent : «Mmm, à
table ! Aujourd’hui, on mange du hamburger !»
Barnabé crie : «Je ne suis pas un hamburger! Je suis un garçon. Laissez-moi !»

9.

Pauvre Barnabé, il court et court, chassé par les chiens, les vaches et les
garçons.
Une camionnette (de Bozébons Burgers/Mc Donalds/Quick …) s’arrête. «Vite,
monte !» dit le chauffeur.

10.

Le monsieur conduit Barnabé chez Bozébons Burgers (Mc Donalds/Quick …). Il
dit : «Roule par ici, petit ! Qui veut goûter mon super hamburger ?»
Barnabé crie : «Je ne suis pas un hamburger ! Je suis un garçon. Laissez-moi !»
«Un hamburger qui parle, oh mais je vais le vendre deux fois plus cher !» dit le
monsieur.

11.

Barnabé est en grand danger. Le couteau s’approche dangereusement … Quand
sa maman entre dans le magasin et crie : «Ne touchez pas à ce hamburger,
c’est mon fils !»
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12.

Barnabé rentre à la maison avec sa maman. Il mange beaucoup de légumes et
de fruits.
Il change de nouveau en petit garçon. Il est heureux : «Je ne suis plus un
hamburger !» Il dit : «Je mange des carottes, du chou-fleur, de la salade, des
tomates …»

13.

Maintenant Barnabé aime les légumes ... il ADORE les légumes. Il mange
TOUJOURS des légumes. Sa maman dit : «Attention Barnabé, si tu ne manges
que des légumes, un jour tu vas te transformer en …»
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5.3

Schrijven: Een elfje - stappenplan

Creatief met een 'elfje'...

Weet je het nog ...?
Een elfje is een gedicht met elf woorden.
Zo maak je een 'elfje' in vijf stappen:
Stap 1: Kies een voorwerp, een dier of een persoon waarover dit gedicht zal gaan.
Kies een kleur of een naam die bij het voorwerp, de persoon of het dier past.
Schrijf dat in 1 woord op.
Stap 2: Wie of wat heeft de kleur of die naam?
Schrijf dat in 2 woorden op.
Stap 3: Waar is het voorwerp, het dier of de persoon?
Het antwoord hierop schrijf je in 3 woorden.
Stap 4: Wat doe je ermee? Wat doet het voorwerp/het dier/de persoon?
Het antwoord hierop schrijf je in 4 woorden.
Stap 5: Wat zegt het? Welk geluid maakt het? Wat doet het? Welk gevoel roept het op?
Het antwoord hierop is 1 woord.
Gebruik een (online) woordenboek of je handboek om de schrijfwijze van de
woorden op te zoeken of te controleren.
Dit zijn online woordenboeken:
www.mijnwoordenboek.nl
-

Klik in de bovenste rij op de Nederlandse vlag, op de onderste rij klik je op de
Franse vlag. Tik het woord in dat je wilt vertalen.

http://www.vertalen.nu/
-

Kies de taal (Nederlands – Frans).
Tik het woord in. Vergeet het lidwoord niet (bv. de regen).
Klik op ‘vertaal’.
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5.3.1

Opdracht 1: Maak een elfje

Maak een 'elfje' over een zelfbedacht onderwerp.
Weet je niets te verzinnen, dan kunnen deze ideeën je misschien helpen:
mijn beste vriend of vriendin, mijn lievelingsdier, mijn leukste hobby, mijn
leukste sport, mijn lievelingseten, zomer, herfst, winter, lente, feest, vakantie,,
verdriet, pijn ...
Of misschien brengen deze prenten je wel op een idee ...
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5.3.2

Opdracht 2: Typ je elfje in Word

Typ je elfje op de computer/laptop in Word. Typ je naam onder je elfje(s).
Plaats je 'elfje' zowel horizontaal als verticaal in het midden van de pagina.
Bijvoorbeeld:

brun
le chocolat
dans mon cartable
je mange un
morceau
délicieux !

je naam

Vergeet je bestand niet op te slaan want anders ben je je elfje kwijt en dat zou jammer
zijn!

Stap 1:
Klik bovenaan op Bestand.
Kies Opslaan als.
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Stap 2:
Kies Opslaan als.

Stap 3:
Kies een naam voor je
bestand (bv. Elfje chocolat).

Stap 4: Je elfje is nu opgeslagen. Je kunt er later verder aan werken.
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5.3.3

Opdracht 3: De lay-out van je elfje

Open het Word-bestand met je elfje.
Nu ga je je elfje mooi maken door te spelen met de letters: verschillende lettertypes,
gekleurde letters, dikke letters, cursieve letters, grote en kleine letters …
Stap
Stap
Stap
Stap

1:
2:
3:
4:

Je kiest voor elke regel (of voor elk woord) een lettertype.
Je maakt woorden groter of kleiner.
Je kunt woorden vet maken of schuin of onderstrepen.
Je kunt er ook voor kiezen om woorden een kleur te geven. Probeer een
kleur te kiezen die bij het woord past. Laat je fantasie maar de vrije loop! Is je
elfje naar je zin, dan sla je het bestand op.

Bijvoorbeeld:

Brun
Le chocolat
dans mon cartable

je mange un morceau

délicieux !
je naam
Stap 5: Vergeet niet je bestand op te slaan want anders ben je je elfje kwijt en dat zou
jammer zijn!
Stap 6: Print je elfje.
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5.3.4

Opdracht 4 Maak een tekening bij je elfje ...

Fijn! Je hebt gezorgd voor een mooie kleurrijke lay-out van je elfje. Maar je kunt nog
meer doen. Je kunt er ook een illustratie (tekening) bij maken. Let wel, de illustratie
moet bij het elfje passen!
Je kunt dat op verschillende manieren doen:
1. Je print je elfje af en maakt er zelf een tekening bij in zwart-wit, in grijstinten of
in kleur.
2. Je print je elfje af en maakt er een collage door te knippen, te scheuren en
plakken.
3. Je kiest een foto of afbeelding die je als achtergrond bij het elfje gebruikt.
4. Je maakt een tekening op de computer in Paint of een ander tekenprogramma.

Ziezo, nu is je elfje helemaal klaar!
Je kunt er heel leuke dingen mee doen. Je kunt het aan anderen voorlezen of alle elfjes
verzamelen en er een mooi boekje van maken. Misschien krijgt je elfje wel een plaats
in de klas- of schoolkrant! Waarschijnlijk heb je zelf ook nog leuke ideeën. Vertel op!
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5.4

Luisteren en spreken: Se saluer !

Ga naar: http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/ (> Ready made activities >
French > 1. Greetings > 2. Se saluer !)
1. Klik op de tekstballon of de rode luidspreker.
2. Luister aandachtig naar de begroeting.
3. Zeg zo correct mogelijk na.

1. Klik op de tekstballon
of de rode
luidspreker.

2. Luister naar de
begroeting.

3. Zeg zo correct
mogelijk na.
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5.5

Luisteren en spreken: Bonjour !

Ga naar: http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/ (> Ready made activities >
French > 1. Greetings > 4. Se saluer !)
1. Klik op het kind of de rode luidspreker en luister naar de begroeting.
2. Sleep de passende begroeting naar de tekstballon.
3. Zeg de begroeting zo correct mogelijk na.

1. Klik op het kind of
de rode
luidspreker en
luister naar de
begroeting.

2. Sleep de passende
begroeting naar de
tekstballon.

3. Zeg de begroeting
zo correct mogelijk
na.
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5.6

Une lettre de France

Ga naar: http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/ (> Ready made activities >
French > 18. Writing letters > 4. Une lettre de France)
1. Klik op start.
2. Luister aandachtig en sleep de passende zin naar de stip.
3. Zeg de zinnen zo correct mogelijk na.

1. Klik op start.

2. Luister aandachtig en
sleep de passende
zin naar de stip.
3. Zeg de zinnen zo
correct mogelijk na.

Praktijkboek Frans – Bijlagen voor de leerling

88

5.7

Een gesprek: vraag en antwoord

Ga naar: http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/ (> Ready made activities >
French > 12. Revision > 1. Une conversation)
1. Klik op start.
2. Luister naar wat de jongen zegt of vraagt.
3. Bij het meisje verschijnen drie antwoorden. Kies een antwoord en zeg het
luidop.
4. Klik op de passende zin om je antwoord te controleren.

1. Klik op start.

2. Luister naar wat
de jongen zegt of
vraagt.
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5.8

Luisteren: Klasinstructies

Ga naar: http://www.learnalberta.ca/content/flbla/index.html (> Jouons à Jean dit > 7.
L’enseignante dit …)
1. Sleep een zin naar de lege tekstballon.
2. Luister naar de leerkracht.
3. Kijk naar wat de leerlingen doen, naar wat er gebeurt in de klas.

1. Sleep de zin naar
de lege
tekstballon.

2. Luister naar de
leerkracht.

3. Kijk naar wat de
leerlingen doen, naar wat
er gebeurt in de klas.
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5.9

Zich voorstellen

Ga naar: http://www.learnalberta.ca/content/flbla/index.html (> C’est la rentrée ! > À
ton tour !)
1. Klik op de luidspreker en luister naar de dialoog. Om de dialoog nogmaals te
beluisteren, klik je opnieuw op de luidspreker. Je mag zo vaak luisteren als je wil.
2. Probeer nu zelf de zinnen na te zeggen. Je kunt ze ook opnemen en opnieuw
beluisteren.

Klik op de cirkel om je
Klik op het vierkant om de Klik op het pijltje om je
tekst op te nemen.
opname te stoppen.
opname te beluisteren.
3. Denk na over het antwoord op de vraag: “Et toi, comment t’appelles-tu ? Et de
quelle ville es-tu ?” Formuleer het antwoord, neem je antwoord op.
4. Beluister je antwoord. Ben je tevreden? Of doe je een tweede poging?

3. Nu mag je zelf een antwoord inspreken!
Dat doe je zo:
Klik op de cirkel om je tekst op te nemen.
Klik op het vierkant om te stoppen.
Klik op het pijltje om je opname te beluisteren.

1. Klik op de luidspreker om
de tekst te beluisteren.

2. Luister aandachtig naar
de zinnen en zeg ze zo
correct mogelijk na.

4. Beluister je antwoord. Ben je tevreden?
Of doe je een tweede poging?
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5.10

Je suis de la planète Mars

Ga naar: http://www.learnalberta.ca/content/flbla/index.html (> C’est la rentrée ! >
18. Je suis de la planète Mars).
1. Klik bovenaan links op de luidspreker als je de tekst wil beluisteren.
2. Klik op de hand rechts onderaan de pagina om verder te gaan, links om terug te
draaien.
3. Klik op het vergrootglas om de prent te vergroten en de tekst te lezen.
4. Sleep de prenten in de juiste volgorde.

1. Klik bovenaan links op de
luidspreker als je de tekst
wilt beluisteren.

2. Klik op de hand links onderaan de pagina
om terug te draaien, rechts om verder te
gaan.
3. Klik op het
vergrootglas
om de prent te
vergroten en
de tekst te
lezen.

4. Sleep de prenten in
de juiste volgorde.

Ben je niet zeker? Geen nood.
Met deze knop kun je altijd terug naar het
verhaal. Je kunt het verhaal beluisteren en
lezen zo vaak je wilt.
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5.10.1

Zelf een stripverhaal ontwerpen

Ga naar: http://www.learnalberta.ca/content/flbla/index.html (> C’est la rentrée ! >
20. À toi de créer ! (C’est la rentrée))
1. Kies eerst een titel voor je verhaal. Klik op Titres en sleep de titel naar keuze in
het witte scherm.
2. Kies een decor voor je verhaal. Klik op Scène en sleep het decor in het witte
scherm.
3. Kies personages voor je verhaal. Klik op Personnages en sleep ze in het decor.
4. Kies de tekstballonnen voor je verhaal. Klik op Bulles, klik daarna op je
personages. De tekstballonnen verschijnen, sleep ze bij je personage.
5. Heb je graag voorwerpen in je decor?
Klik op Objets. Kies de passende voorwerpen en sleep ze in je decor.
6. Wil je ook nog effecten toevoegen? Klik op Effets en sleep de gekozen effecten in
je strip.
7. Maak op dezelfde manier de twee andere delen van je stripverhaal.
8. Bekijk je stripverhaal.
9. Wil je je stripverhaal nog aanpassen? Ben je klaar, dan kun je je verhaal printen.

1. Kies eerst een titel.
Klik op Titres en sleep de
titel naar keuze in het
witte scherm.

2. Kies een decor voor je
verhaal. Klik op Scènes
en sleep het decor in het
witte scherm.
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3. Kies de
personages voor
je verhaal. Klik
op Personnages
en sleep ze in het
decor.

4. Kies de
tekstballonnen voor
je verhaal. Klik op
Bulles, klik daarna
op je personages. De
tekstballonnen
verschijnen, sleep ze
bij je personage.

5. Heb je graag
voorwerpen in je
decor? Klik op
Objets. Kies de
passende
voorwerpen en
sleep ze in je
decor.

6. Wil je ook nog effecten
toevoegen? Klik op Effets en
sleep de gekozen effecten in je
strip.
8. Bekijk je
stripverhaal.

7. Maak op dezelfde manier
de twee andere delen van
je stripverhaal.

9. Wil je je
stripverhaal nog
aanpassen?
Ben je klaar,
dan kun je je
verhaal printen.
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5.11

Opdrachtkaart lezen en schrijven: Ecrire une carte postale

Link: www.edu365.cat (> trefwoord: carte postale)
1.
2.
3.
4.

Klik op het vinkje.
Klik op de rode pijl en luister naar de vraag van Claude.
Kies onderaan uit de lijst en vul het woord in naast het cijfer. Lees ook wat
verder op het kaartje, daar vind je aanwijzingen om het passende woord aan te
vullen.
Klik op de rode pijl om verder te gaan. Heb je het kaartje goed aangevuld, dan
verschijnt een groen vinkje. Was je keuze niet goed, dan verdwijnt je antwoord
en doe je een volgende poging.

1. Klik op het vinkje.

2. Klik op de rode pijl
en luister naar de
vraag van Claude.
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3. Kies onderaan uit
de lijst en vul het
woord in naast
het cijfer in de
gele rechthoek.
Lees ook wat
verder op het
kaartje, daar
vind je
aanwijzingen om
het passende
woord aan te
vullen.

4. Klik op de rode pijl om
verder te gaan. Heb je het
kaartje goed aangevuld, dan
verschijnt een groen vinkje.
Was je keuze niet goed, dan
verdwijnt je antwoord en kun
je opnieuw proberen.
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5.12

Spreken stappenplan: Bon appétit ! Monsieur Lapin

Link: www.youtube.com (> trefwoord: Bon appétit ! Monsieur Lapin)

1. Klik op het pijltje om
te starten of te
onderbreken.

2. Luister naar de tekst.

3. Lees mee in stilte.

4.

Lees daarna luidop.
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