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Contact 3
Les 1

1 Instap
Maak een keuze of je dit contact start vanuit optie 1.1, 1.2 of 1.3. 
Naargelang je keuze volg je hieronder de bijhorende werkvorm en leg je de materialen klaar.
In elke optie komen de leerlingen in contact met het vragen en zeggen waar iemand zich bevindt. 
Rond af met 1.4 en maak de opstap naar de dialoog.

1.1 Plattegrond
Geef elke leerling kopieerblad 6 met daarop de plattegronden. 
Geef als opdracht:

-  Bekijk goed de beschrijvingen.
-  Vul de namen van de kamers en van de klassen in op elke plattegrond.

Vinden de leerlingen alle oplossingen? Bespreek de antwoorden.

-  Waar is …?
-  Hebben jullie nog andere kamers in huis?
-  Weten jullie de verschillende klassen in de school zijn?

1.2 Luisteroefening
Toon de leerlingen de plattegrond op kopieerblad 7.   
Overloop de kamers (en de tuin).

Jullie zullen nu een fragment horen waarin de verschillende kamers van op de plattegrond aan bod komen.  
Kunnen jullie noteren wie in welke kamer is?

Speel audiofragment 10 met de luisteroefening af.

Papa is het middageten aan het klaarmaken. Hij staat in de keuken. Hij heeft wat hulp nodig, maar er is niemand 
anders. Gelukkig ziet hij Elisabeth in de tuin. Hij roept haar.

‘Weet jij waar iedereen is? Ik heb hulp nodig.’

Elisabeth antwoordt: “Ik kan zelf niet helpen, mijn schoenen zijn vuil, maar Nathan zit in de woonkamer, ik kijk even 
door het raam.”

Nathan zit in de zetel, hij gaat volledig op in zijn spel en ziet Elisabeth niet eens staan.
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1  Instap
Maak een keuze of je dit contact start vanuit optie 1.1, 1.2 of 1.3.
Naargelang je keuze volg je hieronder de bijhorende werkvorm en leg je de materialen klaar.
Rond af met 1.4 en maak de opstap naar de dialoog.

1.1  Klokkenmemory
De leerlingen werken in groepen van drie of vier. Elk groepje krijgt bijlage 5 met de klokkenmemory. Ze knippen alle 
kaartjes uit en verspreiden die over de tafel, met de tekst of afbeelding naar beneden. Om beurten draaien de leerlingen 
twee kaartjes om. Ze proberen de afbeeldingen van de klokken met de tijd in woorden te combineren. Hebben ze een 
juiste combinatie gevonden, dan houden ze de kaartjes bij en blijven ze aan de beurt. 

Wie op het einde de meeste kaartjes heeft kunnen verzamelen, wint.

1.2  Klokkendomino
De leerlingen werken in groepen van drie of vier. Elk groepje krijgt bijlage 6 met dominostenen. Ze knippen de stenen 
uit. Wijs de leerlingen erop dat ze enkel op de stippellijn mogen knippen. 

De leerlingen verdelen twaalf stenen onder elkaar. De andere leggen ze op een hoop, met de tekst naar beneden. Wie 
het vroegste digitale uur heeft, mag beginnen. De volgende legt er een passende steen naast (met daarop hetzelfde uur, 
maar anders geformuleerd): bijvoorbeeld 9 h 00 mag naast neuf heures du matin. Past er niets, dan neemt de leerling 
één steen bij. Past die ook niet, dan gaat de beurt naar de volgende speler.

Wie als eerste al zijn stenen gelegd heeft, wint.

1.3  Quiz
De leerlingen werken in duo’s. Deel kopieerblad 10 uit met de quiz. Er staan viermaal vier vragen geformuleerd op het 
vragenblad. Er zijn telkens drie gewone vragen en één vraag om hulp. Het is de bedoeling dat de leerlingen de vraag om 
hulp kunnen aanduiden..

Lees de vragen rustig voor. Laat de leerlingen even overleggen en daarna de vraag om hulp aanduiden. Verbeter nadien 
klassikaal en overloop de antwoorden.

Je kan deze quiz ook spelen via Kahoot. 

1.4  Opstap naar dialoog
Aansluitend bij het vorige contact spreken we verder over schoolactiviteiten en leren we in het Frans schoolmateriaal 
benoemen.
Inmiddels leren we in het Frans hulp vragen, bedanken voor aangeboden hulp en gaan we dieper in op het uitdrukken 
van het juiste uur.

Soms is het fijn als je iets niet begrepen hebt op school, dat je het ’s avonds kan vragen aan een broer, zus of een ouder. 
In deze dialoog vraagt Sacha hulp aan haar broer Adam.
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1 Instap
Na de zomervakantie is de kennis van de Franse taal al wat verwaterd bij je leerlingen.
Ze zijn ongetwijfeld wat woordenschat vergeten en ook de vervoegingen van de werkwoorden vraagt zeker herhaling en 
nieuwe inoefentijd. Deze leerstof komt in het zesde leerjaar opnieuw aan bod, maar toch is het zinvol om de eerste week 
van het schooljaar te gebruiken om alles terug op te frissen.

Op de eerste 19 bladzijden van het onthoudboekje Mon mémento 2 wordt alle leerstof uit Passepartout 5 herhaald.  
De verschillende woordenschatthema’s, alsook de grammatica die je daar terugvindt, kan je verwerken in onderstaande 
spelvormen.

2 Kern
2.1 Werkwoordenbingo
Elke leerling krijgt een bingokaart van kopieerblad 1 met daarop negen vervoegingen van werkwoorden.
Lees een zin van kopieerblad 2 voor in het Nederlands. Lees daarna dezelfde zin voor in het Frans, maar laat het 
werkwoord weg.  Als de leerlingen de juiste vervoeging op hun kaart hebben staan, dan mogen ze die afkruisen.

Lees de zin nogmaals volledig voor als alle leerlingen hun kaart hebben bekeken en de juiste vorm hebben afgekruist, 
zodat de leerlingen hun antwoord kunnen controleren.

Wie als eerste alle vervoegingen op zijn kaart heeft kunnen afkruisen, wint.

2.2  Wat is het?
De leerlingen werken in groepen van drie of vier. Elke leerling heeft een post-it. Hierop schrijft hij een woord dat bij een 
vooraf afgesproken thema past. Hij plakt het woord op het voorhoofd van een andere leerling. Wijs de leerlingen erop 
dat ze het lidwoord niet vergeten.

Om beurten stellen de leerlingen elkaar vragen om zo snel mogelijk hun eigen identiteit te achterhalen.  
Wie kan, stelt al enkele vragen in het Frans. Leerlingen voor wie dat nog te moeilijk is, stellen alle vragen in het Nederlands.

Mogelijke thema’s zijn: kleuren, schoolmateriaal, voeding, huisdieren, delen van een huis, familieleden, 
vervoersmiddelen …

2.3  Getallendomino
De leerlingen werken in groepen van drie of vier. Elk groepje krijgt bijlage 1 met dominostenen. Ze knippen de stenen uit. 
Wijs de leerlingen erop dat ze enkel op de stippellijn mogen knippen.

De leeringen verdelen twaalf stenen onder elkaar. De andere leggen ze op een hoop, met de tekst naar beneden.  
Wie het laagste getal in cijfers heeft, mag beginnen. De volgende legt er een passende steen naast (met daarop 
hetzelfde getal, maar in letters): bijvoorbeeld 9 mag naast neuf. Past er niets, dan neemt de leerling één steen bij.  
Past die ook niet, dan gaat de beurt naar de volgende speler. 

Wie als eerste al zijn stenen gelegd heeft, wint. 

Herhaling
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2.4  Sorteertool
Open de sorteertool op je digitaal bord. Laat de leerlingen in duo’s de foto’s bekijken. Geef de leerlingen de opdracht 
de objecten die tot dezelfde categorie behoren te groeperen. 

Laat enkele leerlingen aan bord komen om de foto’s in verschillende categorieën te verdelen. Ongetwijfeld zullen de 
leerlingen de foto’s indelen in ‘dieren’, ‘voedingsmiddelen’ en ‘schoolmateriaal’. 

Overloop en bespreek: 
-  Welke kaarten tonen dieren? 
-  Kan je die benoemen in het Frans? 
un chien – un chat – un lapin – un cheval – un oiseau – un poisson
-  Ken je nog andere dieren in het Frans? 

Doe hetzelfde voor de andere categorieën. 
Voedingsmiddelen: un croissant – un pain – une pomme – une tartine – une baguette
Schoolmateriaal: un livre – un ordinateur – un cahier 

Waardeer de individuele verschillen tussen leerlingen.  

2.5  Kamertool
Met de kamertool kunnen de leerlingen hun eigen klas of een fictieve klas nabouwen. Het belangrijkste daarbij is dat er 
verschillende voorwerpen in de klas gepositioneerd zijn, zodat de leerlingen met deze tool de plaatsbepalingen kunnen 
inoefenen. Zet de leerlingen per twee aan het werk. 

Er zijn verschillende mogelijkheden:
-  De ene leerling heeft een voorwerp in het hoofd. De andere leerling raadt het voorwerp op basis van vragen:  

Staat het voorwerp achteraan in de klas? Staat het op een bank? …
-  De ene leerling omschrijft waar de andere leerling een voorwerp moet plaatsen. De andere leerling plaatst het.  

Ze controleren samen. 

2.6  Mondelinge interactie
De leerlingen werken in duo’s. Verdeel de praatplaten van het vijfde leerjaar onder de leerlingen. Vraag aan de 
leerkracht van het vijfde leerjaar hoeveel contacten er verwerkt werden. 

De leerlingen herhalen de woordenschat en grammatica van het vijfde leerjaar aan de hand van deze praatplaten.
Verdeel ze volgens de noden van je klasgroep.

Thuis, als huiswerk, kunnen de leerlingen de mini-dialogen van hun onthoudboekje op pagina 1 tot en met 13 
proberen te verwoorden zoals ze dit in het vijfde leerjaar oefenden. Indien er woorden zijn die de leerlingen niet meer 
begrijpen, kunnen ze die opzoeken in de woordenlijst op pagina 14 tot en met 19.

3 Slot
Neem voldoende tijd om de leerstof van het vijfde leerjaar te herhalen.
Deze leerstof zal dit jaar regelmatig terug aan bod komen. Toch kan het nuttig zijn om de bovenstaande opdrachten af 
en toe nog eens te herhalen doorheen het schooljaar.
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