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Bienvenue!
Welkom!
Voor sommigen onder jullie is de Franse taal wellicht nieuw. Anderen hebben vast al eens Frans
gehoord, op school, op vakantie of misschien wel thuis ... Toch kan iedereen al wat Frans herkennen
en begrijpen.
Bekijk de kaft van je boek en vertel wat je herkent. Je ziet er ook ”CECR” staan. Dat is de Franse
afkorting voor "un cadre européen commun de référence pour les langues” (gemeenschappelijk Europees
referentiekader voor moderne vreemde talen). Dat legt uit wat je na een tijd al kunt in een andere taal.
Op het einde van dit leerjaar zal je inderdaad al heel wat kunnen in het Frans. In de inhoudstafel
op de volgende bladzijden kom je te weten wat je in dit boek allemaal leert.
Je gaat meteen aan de slag! Nous écoutons et nous chantons! (We luisteren en we zingen!)
En action, en action!
Les filles et les garçons,
on commence la leçon.
En action, en action!

In actie, in actie!
Meisjes en jongens,
we beginnen met de les.
In actie, in actie!

Une bouche pour parler,
des oreilles pour écouter,
des yeux pour regarder,
une main pour saluer.

Een mond om te spreken,
oren om te luisteren,
ogen om te kijken,
een hand om te groeten.

Refrain

Refrein

Levez la main, ça va bien!
Montrez du doigt, un deux trois.
Faites l’exercice, quatre cinq six.
Tournez la tête, cinq six sept.

Steek je hand op, dat gaat goed!
Toon met je vinger, één twee drie.
Maak de oefening, vier vijf zes.
Draai met je hoofd, vijf zes zeven.

Refrain

Refrein

Ouvrez votre livre et votre cahier.
Écoutez, lisez, répondez, écrivez.
Un élève pose la question.
C’est qui, c’est qui?
Un autre élève répond.
C’est moi, c’est moi!

Open jullie boek en jullie schrift.
Luister, lees, antwoord, schrijf.
Een leerling stelt de vraag.
Wie is het, wie is het?
Een andere leerling antwoordt.
Ik ben het, ik ben het!

Refrain

Refrein

Een nieuwe taal leren is een heel avontuur. Je leert niet alleen nieuwe klanken en nieuwe woorden;
je leert ook een ander stukje van de wereld kennen en de mensen die er wonen.
Dankzij een taal leer je hen te begrijpen en kun je praten met nieuwe vrienden!
Bonne chance! (Veel succes!)
Wilfried Decoo
Universiteit Antwerpen / Brigham Young University (U.S.A.)
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Hoe werk je met En action?
Unité

6
Ik kan

Ik begrijp

Ik verken

We zingen

1 Bonjour!
Moi, je suis...

- iemand groeten.
- mezelf voorstellen.
- tot 10 tellen.

- un, deux, trois …
dix

Le top 10 des
prénoms

L’alphabet

2 Tu es d’où?

- vragen en zeggen hoe
het gaat.
- vragen vanwaar iemand is.
- zeggen vanwaar ik ben.

- je suis, tu es
- de / d’

La carte de la
Belgique

Tu es d’où?

3 Je cherche
un stylo.

- zeggen dat ik iets zoek.
- vragen wat iemand zoekt.
- tot 20 tellen.

- un - une
- onze, douze …
vingt

National
Geographic
Junior

À quelle
page?

4 Voici ma
famille!

- iemand voorstellen.
- gezinsleden benoemen.
- vragen wie iemand is.

- je suis, tu es, il est,
elle est, c’est
- mon, ma, ton, ta

Je suis un
artiste!

Un copain et
une copine

Révision – Herhaling 1–4
5 Il est content! - iets over iemand zeggen.
- iets ontkennen.

- grand - grande
- ne...pas

Mémo - le jeu
de mémoire

Tu es qui?

6 Quelle est
la date?

- de datum vragen en
geven.
- tot 31 tellen.

- le premier janvier,
le deux février
- … trente et un

Aventure Parc
Wavre

Le 1 du 1

7 Bon
anniversaire!

- een gelukkige verjaardag
wensen.
- zeggen wat ik van iets
vind.

- j’ai, tu as, il a
- cool, super, sympa

Des cartes
Bon
d’anniversaire anniversaire!

8 Qu’est-ce
qu’il y a dans
ta classe?

- voorwerpen in de klas
benoemen.
- zeggen hoeveel er zijn.

- il y a
- un copain fort des copains forts

Sacs à dos
et trolleys

Une classe
très spéciale

- il fait chaud ...
- il va faire beau ...

Fabriquez un
pluviomètre!

Je suis un
parapluie.

- iemand beleefd
10 Ah, vous
aanspreken.
êtes Français!
- kennismaken met
meerdere personen.

- nous sommes,
vous êtes, ils sont
- Monsieur, vous
êtes ...

Technopolis
et le PASS

Nous
sommes tous
Européens.

11 Qui est qui?

- le, la, l’, les
- beau - belle /
vieux - vieille
- beau - beaux

Les 7 familles
de la nature

Mon copain
Henri

Révision – Herhaling 5–8
9 Quel temps
fait-il?

4

quatre

- praten over het weer.

- zeggen hoe iemand heet.
- over iemand iets vertellen.
- over iemands familie iets
vertellen.

Unité
12 Il est quelle
heure?

Ik kan
- vragen en zeggen hoe
laat het is.
- over mijn dagindeling
praten.
- tot 60 tellen.

Ik begrijp

Ik verken

- quarante,
À l’école
cinquante, soixante ”Les Colibris”
- Il est quelle
heure? - Il est 8 h.

We zingen
Il est quelle
heure?

Révision – Herhaling 9–12
13 Tu as quel
âge?

- vragen en zeggen hoe oud
iemand is.
- over mijn gezin en mijn
huisdieren praten.
- tot 100 tellen.

- nous avons, vous
avez, ils ont
- ne…pas + de
- mes, tes, ses

14 Qu’est-ce
que tu aimes
porter?

- over kleding spreken.
- zeggen wat ik graag draag

- ce, cette, ces
- chanter, aimer

15 Il a les
cheveux
noirs!

- zeggen hoe mensen
eruitzien.
- lichaamsdelen benoemen.
- een bevel geven.

- long - longue,
roux - rousse,
premier - première
- een bevel geven

16 Quelle est
ton adresse?

- naar een adres vragen en
een adres geven.
- een telefoonnummer
vragen of geven.
- tot 1000 tellen.

- quel, quelle
- deux cents ... mille

Bienvenue
chez
monsieur Fox

Vous avez
un chat chez
vous?

Des jeux de
loto

Manon n’aime
pas porter
de jupe.

Une nouvelle Des oreilles
coiffure!
pour écouter

Des cartes
de membre

Quand tu
chattes sur
Internet.

Pliez un avion
en papier!

Comment
aller à la rue
du Pain?

Révision – Herhaling 13-16
17 À pied, à vélo, - vragen en zeggen hoe
iemand zich verplaatst.
en tram ...

- aller
- aller chanter

18 Voici votre
maison de
vacances!

- iets over een woning
zeggen.
- zeggen waar voorwerpen
staan.

- de plaats van
het bijvoeglijk
naamwoord

Disneyland
Paris

Anatole

19 Qu’est-ce
que tu aimes
faire?

- zeggen wat ik graag doe.

- faire

Le sport et
les pictos

Je fais, tu fais,
il fait ...

20 Je m’appelle
Fanny!

- vragen en zeggen hoe
iemand heet.

- Tu t’appelles
comment? - Je
m’appelle ...

À la plage

Révision – Herhaling 17–20
Petite grammaire / Kleine spraakkunst

93

Dictionnaire français - néerlandais / Woordenboek Frans - Nederlands

103

Dictionnaire néerlandais - français / Woordenboek Nederlands - Frans

113

Mon prof dit ... / Mijn leerkracht zegt ...

120

cinq

5

Als je een groot pretpark bezoekt dan is een plannetje erg handig. Je weet meteen hoe je van de ene
naar de andere attractie stapt en waar je dingen kunt vinden. Zo is het ook met je boek en schrift voor
Frans: het is belangrijk om er handig je weg in te kunnen vinden. Blader eens door je boek en schrift.
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Ik kan
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Ik verken

We zingen

- un, deux, trois …
dix

Le top 10 des
prénoms

L’alphabet

- je suis, tu es
- de / d’

La carte de la
Belgique

Tu es d’où?

1 Bonjour!
Moi, je suis...

- iemand groeten.
- mezelf voorstellen.
- tot 10 tellen.

2 Tu es d’où?

- vragen en zeggen hoe
het gaat.
- vragen vanwaar iemand is.
- zeggen vanwaar ik ben.

3 Je cherche
un stylo.

- zeggen dat ik iets zoek.
- vragen wat iemand zoekt.
- tot 20 tellen.

- un - une
- onze, douze …
vingt

4 Voici ma
famille!

- iemand voorstellen.
- gezinsleden benoemen.
- vragen wie iemand is.

- je suis, tu es, il est,
elle est, c’est
- mon, ma, ton, ta

National
Geographic
Junior

À quelle
page?

Je suis un
artiste!

Un copain et
une copine

- grand - grande
- ne...pas

Mémo - le jeu
de mémoire

Tu es qui?

n.be

6 Quelle est
la date?		

- de datum vragen en
geven.
- tot 31 tellen.

- le premier janvier,
le deux février
- … trente et un

Aventure Parc
Wavre

Le 1 du 1

7 Bon
anniversaire!

- een gelukkige verjaardag
wensen.
- zeggen wat ik van iets
vind.

- j’ai, tu as, il a
- cool, super, sympa

Des cartes
Bon
d’anniversaire anniversaire!

8 Qu’est-ce
qu’il y a dans
ta classe?

- voorwerpen in de klas
benoemen.
- zeggen hoeveel er zijn.
Révision – Herhaling 5–8
9 Quel temps
fait-il?

- praten over het weer.

10 Ah, vous
- iemand beleefd
êtes Français!
aanspreken.
- kennismaken met
meerdere personen.
11 Qui est qui?
- zeggen hoe iemand heet.
- over iemand iets vertellen.
- over iemands familie iets
vertellen.
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- il y a
- un copain fort des copains forts

Sacs à dos
et trolleys

Ik verken

We zingen
Il est quelle
heure?

13 Tu as quel
âge?

- vragen en zeggen hoe oud
iemand is.
- over mijn gezin en mijn
huisdieren praten.
- tot 100 tellen.

14 Qu'est-ce
que tu aimes
porter?

- over kleding spreken.
- zeggen wat ik graag draag

- ce, cette, ces
- chanter, aimer

15 Il a les
cheveux
noirs!

- zeggen hoe mensen
eruitzien.
- lichaamsdelen benoemen.
- een bevel geven.

- long - longue,
roux - rousse,
premier - première
- een bevel geven

16 Quelle est
ton adresse?

- naar een adres vragen en
een adres geven.

- quel, quelle
- deux cents ... mille

Des cartes
de membre

Quand tu
chattes sur
Internet.

- een telefoonnummer
vragen of geven.
- tot 1000 tellen.

- nous avons, vous
avez, ils ont
- ne…pas + de
- mes, tes, ses

Bienvenue
chez
monsieur Fox

Vous avez
un chat chez
vous?

Des jeux de
loto

Manon n’aime
pas porter
de jupe.

Une nouvelle
coiffure!

Des oreilles
pour écouter

Révision – Herhaling 13-16

Une classe
très spéciale

- il fait chaud ...
- il va faire beau ...

Fabriquez un
pluviomètre!

Je suis un
parapluie.

- nous sommes,
vous êtes, ils sont
- Monsieur, vous
êtes ...

Technopolis
et le PASS

Nous
sommes tous
Européens.

Les 7 familles
de la nature

Mon copain
Henri

- le, la, l’, les
- beau - belle /
vieux - vieille
- beau - beaux

Ik begrijp

- quarante,
À l’école
cinquante, soixante
”Les Colibris”
- Il est quelle
heure? - Il est 8 h.

Révision – Herhaling 9–12

Révision – Herhaling 1–4
5 Il est content! - iets over iemand
zeggen.
- iets ontkennen.

Ik kan
- vragen en zeggen hoe
laat het is.
- over mijn dagindeling
praten.
- tot 60 tellen.

17 À pied, à vélo, - vragen en zeggen
hoe
en tram ...
iemand zich verplaatst.

- aller
- aller chanter

Pliez un avion
en papier!

18 Voici votre
maison de
vacances!

Comment
aller à la rue
du Pain?

- de plaats van
het bijvoeglijk
naamwoord

Disneyland
Paris

Anatole

- faire

Le sport et
les pictos

Je fais, tu fais,
il fait ...

- Tu t’appelles
comment? - Je
m’appelle ...

À la plage

- iets over een woning
zeggen.

- zeggen waar voorwerpen
staan.

19 Qu'est-ce
que tu aimes
faire?

- zeggen wat ik graag doe.

20 Je m'appelle
Fanny!

- vragen en zeggen hoe
iemand heet.

Révision – Herhaling 17–20
Petite grammaire / Kleine spraakkunst

93

Dictionnaire français - néerlandais /
Woordenboek Frans - Nederlands
Dictionnaire néerlandais - français /
Woordenboek Nederlands - Frans
Mon prof dit ... / Mijn leerkracht zegt
...

103
113
120

quatre

cinq
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Dit boek heet Livre de l’élève (Boek van de leerling) of kortweg Livre (Boek). De inhoudstafel (p. 4-5)
geeft je een zicht op het geheel. Er zijn twintig unités (hoofdstukken). Na vier unités volgt een révision
(herhaling).
1

Ik kan

Wat doe je als je iemand voor het eerst

1

Elke unité bestaat uit vijf delen:

eerst tot tien!
Geef eens wat voorbeelden! Je telt
Kunnen tellen is nuttig voor veel zaken.
9 neuf
7 sept
5 cinq
3 trois
1 un
10 dix
8 huit
6 six
4 quatre
2 deux

Bonjour! Moi, je suis ...
ontmoet?

- iemand groeten.
- mezelf voorstellen.
- tot 10 tellen.

J’explore …

1

Ik verken ...

Le top 10 des prénoms

1 een tekst
2 Je comprends ... (Ik begrijp ...)
met woordenschat en
spraakkunst
3 J’explore ... (Ik verken ...)
4 Nous chantons! (We zingen!)
5 Mon prof dit ...
(Mijn leerkracht zegt ...)

kunt tegenkomen. Nee,
teksten die je in het dagelijkse leven
In deze rubriek verken je kleine Franse
te herkennen, door
door goed te kijken, door woorden
je kent nog niet alle woorden. Maar
Waarover zou het gaan?
te gebruiken ... kun je al ver raken!
het woordenboek achteraan in je boek
ook de vragen in je werkschrift.
Welke informatie ontdek je? Beantwoord

Bonjour, moi, je suis Ellen.

Je hoeft de onbekende woorden niet

te studeren.

Bonjour, moi, je suis Ahmed.

Bonjour, tu es Camille?
Oui, je suis Camille. Et toi?
Moi, je suis Lucas.

Wil je meer weten over voornamen

Bonjour, tu es Ellen?

Nous chantons!

Non, je suis Manon. Et toi?

.be.

in het Frans? Surf dan naar www.enaction

We zingen!

L’alphabet

double v

Tu es Manon! Moi, je suis Amine.

i grec

Bonjour, Amine!

Ik begrijp ...

Je comprends ...
bonjour
Je suis Ellen.
Moi, je suis Ahmed.

dag, goedendag
Ik ben Ellen.
Ik, ik ben Ahmed.

Tu es Camille?
Et toi?
Tu es Manon!

Ben jij Camille?
En jij?
Jij bent Manon!

oui

ja

non

nee

Goedendag iedereen!
Neem jullie boek!
Neem jullie schrift!
Open jullie boek op bladzijde 4!
Sluit jullie boek!

Ah, vous êtes Français
!
Ik kan

onze

10

10

Mijn leerkracht zegt ...

Mon prof dit ...
Bonjour tout le monde!
Prenez votre livre!
Prenez votre cahier!
Ouvrez votre livre à la page 4!
Fermez votre livre!

- iemand beleefd aanspreke
n.
- kennismaken met meerdere

11

Mme Smeds
M. Renard
Mme Smeds
Mme Renard
Mme Smeds
M. Renard
Mme Smeds

dix

Het nummer in de rand geeft aan in welke unité je zit.
10

Il fait beau aujourd’hui!
Oui, et très chaud.
Vous êtes d’où?
Nous sommes de Lille, en
France.
Ah, vous êtes Français!
Oui. Et vous, vous êtes d’où?
Nous sommes de Hasselt,
ici en Belgique.
Mme Renard Ah, vous
êtes Belges!
M. Renard Ce sont vos
enfants?
Mme Smeds Oui, voici
mon fils Robbe.
Robbe Bonjour, madame
. Bonjour, monsieur.
Mme Renard Bonjour,
Robbe, ça va?
Robbe Oui, très bien,
merci.
M. Renard Robbe est
un joli prénom. En France,
c’est Robin ou Robert.
Mme Smeds Et voici
ma fille Aline.
Aline Bonjour, madame
. Bonjour, monsieur.
Mme Renard Bonjour,
Aline, ça va?
Aline Oui, très bien, merci.
M. Renard Aline est aussi
un joli nom! En France,
c’est aussi Aline.

Je comprends ...
un Belge
een Belg
une Belge
een Belgische
la Belgique
België
		
en Belgique		
in België
un fils
une fille
un enfant
un nom
un prénom
joli, jolie

42

6

six

personen.

Het kan best gebeuren
dat je tijdens een uitstap
Franstaligen ontmoet. Maak
In het PASS, een Waals doecentru
dan zeker kennis met hen!
m zoals Technopolis, staat
in de rij aan te schuiven.
mevrouw Smeds met haar
Voor hen staat een ouder
twee kinderen
koppel, de heer en mevrouw
Renard.

quarante-deux

een zoon
een dochter
een kind
een naam
een voornaam
mooi

un Français
een Fransman
une Française
een Franse
la France
Frankrijk
			en France		
in Frankrijk
Je suis Belge.
monsieur [M.]
madame [Mme]
ici				
grand ou petit
vos enfants

Ik ben Belg / Belgische.
meneer
mevrouw
hier
groot of klein
uw kinderen

n

...
Bonjour! Moi, je suis

1
1

Wat doe je als je

voorbeelden! Je telt eerst
7 sept
8 huit

wat
voor veel zaken. Geef eens
Kunnen tellen is nuttig
5 cinq
3 trois
1 un
6 six
4 quatre
2 deux
Ik kan

tot tien!
9 neuf
10 dix

1 unité
In je Livre vind
bij mshet begin van elke
des préno
Le top 10je
wat je zal kunnen in het Frans. Zo weet je wat
van jou verwacht wordt.

- iemand groeten.
- mezelf voorstellen.
- tot 10 tellen.

Ik verken ...

J’explore …

kunt tegenkomen. Nee,
je in het dagelijkse leven
nen, door
kleine Franse teksten die
door woorden te herken
In deze rubriek verken je
en. Maar door goed te kijken,
er zou het gaan?
je kent nog niet alle woord
... kun je al ver raken! Waarov
in je boek te gebruiken
an
achtera
k
hrift.
enboe
werksc
het woord
oord ook de vragen in je
Beantw
je?
ontdek
atie
Welke inform

et?
iemand voor het eerst ontmo

Bonjour, moi, je suis Ellen

Je hoeft de onbekende

.

woorden niet te studeren.

Luister enkele keren naar de tekst. Je leerkracht
helpt je alles goed te begrijpen. Lees de tekst in
stilte mee en speel de gesprekjes na, alsof je de
situatie echt beleeft!

d.
Bonjour, moi, je suis Ahme

Bonjour, tu es Camille?
Oui, je suis Camille. Et toi?

Namen van personen, plaatsen ...
kun je gemakkelijk vervangen.
Ze zijn in oranjeL’alph
letters
gedrukt.
abet
Nous chantons!

Moi, je suis Lucas.

Wil je meer weten over

Bonjour, tu es Ellen?
Non, je suis Manon. Et toi?
Tu es Manon! Moi, je suis

oui

dag, goedendag
Ik ben Ellen.
Ik, ik ben Ahmed.
ja

We zingen!

Mijn leerkracht zegt ...

Ben jij Camille?
En jij?
Jij bent Manon!

Tu es Camille?
Et toi?
Tu es Manon!

Goedendag iedereen!
Neem jullie boek!
Neem jullie schrift!
de 4!
Open jullie boek op bladzij
Sluit jullie boek!

Bonjour tout le monde!
Prenez votre livre!
Prenez votre cahier!
4!
Ouvrez votre livre à la page
Fermez votre livre!

nee

non

onze

)

Het werkwoord être (zijn
10

- iemand groeten.
- mezelf voorstellen.
- tot 10 tellen.

Kunnen tellen is nuttig
voor veel zaken. Geef eens
wat voorbeelden! Je telt
eerst tot tien!
1 un
3 trois
5 cinq
2 deux
7 sept
4 quatre
9 neuf
6 six
8 huit
10 dix

J’explore …

Wil je meer weten over

Le top 10 des prénoms

voornamen in het Frans?

Nous chantons!

Ik verken ...

1

Surf dan naar www.enaction

.be.

L’alphabet

d’Arlon.
chouette.
mon père.

Mon prof dit ...
Bonjour tout le monde!
Prenez votre livre!
Prenez votre cahier!
Ouvrez votre livre à la page
4!
Fermez votre livre!

Hij
Zij
Het

ben
bent

11

Marcel.
mijn vriendin.

van Aarlen.
is
tof.
is
is, dat is mijn vader.

In het onderdeel J’explore ... verken je kleine
Franse teksten die je in het dagelijkse leven
kunt tegenkomen. Daar staan woorden in die
we gaan proberen te begrijpen, maar die je nog
niet hoeft te leren. We gaan wel op ontdekking:
Waarover zou het gaan? Welke informatie
ontdek je? Door goed te kijken, door woorden
te herkennen, door het woordenboek
achteraan je Livre te gebruiken ... kun je al
ver raken.

We zingen!
i grec

Ik begrijp ...

Manon!

Marcel.
ma copine.

Il est
Elle est
C’ est

Ik
Jij

Bij elke unité hoort une chanson (een lied).
Je vindt het in het onderdeel Nous chantons!
De liedjes zullen je helpen bij het leren
van het Frans.

double v

Camille?

suis
es

Je
Tu

dix

In deze rubriek verken je
kleine Franse teksten die
je in het dagelijkse leven
je kent nog niet alle woord
kunt tegenkomen. Nee,
en. Maar door goed te kijken,
het woordenboek achtera
door woorden te herken
nen, door
an in je boek te gebruiken
... kun je al ver raken! Waarov
Welke informatie ontdek
je? Beantwoord ook de
er zou het gaan?
vragen in je werkschrift.
Je hoeft de onbekende
woorden niet te studeren.

i grec

Bij elke unité hoort een woordenlijst.
Die vind je in een groen kader. In elke taal zijn
Mon prof dit ...
er
ook regels (spraakkunst).
Die vind je in een geel kader.

Amine.

Ik begrijp ...

Je comprends ...

.be.

Surf dan naar www.enaction

double v

Bonjour, Amine!

bonjour
Je suis Ellen.
Moi, je suis Ahmed.

voornamen in het Frans?

Mijn leerkracht zegt ...
Goedendag iedereen!
Neem jullie boek!
Neem jullie schrift!
Open jullie boek op bladzij
de 4!
Sluit jullie boek!

onze

11

In het onderdeel Mon prof dit ...
vind je per unité enkele zinnen die jouw
leerkracht gebruikt in de Franse les.
De Nederlandse vertaling helpt je om
ze te begrijpen. Je hoeft deze zinnen
niet zelf te kunnen gebruiken in het Frans.
Op p. 120 vind je alle zinnen ook nog eens
op een rijtje.

sept

7

Mon portfolio
Na vier unités vind je telkens

.
de rubriek Mon portfolio

1
2
3
4

je kunt.
Wat is een portfolio?
over wie je bent en wat
identiteitskaart, met informatie
Het is een soort uitgebreide
een taalportfolio Frans?
Wat is de bedoeling van
Frans.
hoe je vooruitgaat in het
- Het toont stap voor stap
moet kunnen in het Frans.
- Het vertelt je wat je al
- Het helpt je bij het leren.

Na vier unités volgt een révision (herhaling).
In je Livre heet die herhaling Mon portfolio
(Mijn portfolio): alles wat je geleerd hebt,
wordt er opgefrist. In je schrift vind je er
oefeningen over.

werken?
nog eens terug
Hoe kun je met dit portfolio
rechts. Blader indien nodig
en herhaal de Franse zinnen
a Lees wat je moet kunnen
Vraag hulp indien nodig.
in je boek of werkschrift.
iemand anders oefenen.
Je kunt dit ook samen met
af. Kun je ze vlot zeggen?
b Dek de Franse zinnen
extra exemplaar.
dan aan je leerkracht een
Vraag
?
bijschrijven
wat
of
c Wil je zaken markeren
Aan de slag!
in elke unité.
gedrukt, dan vind je het
je het leerde. Staat er niets
Hier lees je in welke unité
kunnen.
in het Frans.
Hier lees je wat je moet
Hier vind je hoe je dat doet


Ik kan ...
U1
U1

U2
U2
U2
U3

U4

• mezelf voorstellen.
heet.
• vragen of iemand Ahmed
antwoorden.
• bevestigend en ontkennend
• tot 10 tellen.
• tot 20 tellen.
• vragen hoe het gaat.
• zeggen dat het goed gaat.
komt.
• vragen waar iemand vandaan
kom.
• zeggen waar ik vandaan
• zeggen dat iets tof is.
• vragen wat iemand zoekt.
een pen,
• zeggen dat ik iets zoek:
ook een blad.
een potlood, een gom en
zoek: een jongen,
• zeggen dat ik iemand
mijn zus ...
een meisje, mijn vriend,
• vragen wie iemand is.
vriend(in) is.
• antwoorden dat het een

A B ... Z.
Bonjour!
Moi, je suis Ellen.
Et toi? Tu es Ahmed?
Oui, je suis Ahmed.
Non, je suis Lucas.
un, deux, trois ... dix
onze, douze, treize ... vingt

P

U1
U3

zeggen.
• het alfabet in het Frans
• iemand groeten.

1

Ça va?
Oui, ça va bien, merci.
Tu es d’où?
Moi, je suis de Courtrai.

Letters en uitspraak

Accenten
Franse letters krijgen er

C’est chouette!
Qu’est-ce que tu cherches?
Je cherche un stylo, un crayon,
feuille.
une gomme et aussi une
fille,
Je cherche un garçon, une
mon copain, ma sœur …

soms een tekentje bij. Als

é spreek uit zoals in zee
è spreek uit zoals in bed

C’est qui?
C’est mon copain Lars.
C’est ma copine Iris.

à spreek uit zoals in bad
ù alleen bij où

21
vingt et un
â, ê, î, û

dit “hoedje” zie je in
sommige woorden
ë spreek uit zoals in bed
ç ç zeg je als s

het op een letter staat,

heet dat een accent.

Bonne année! un bébé,
décembre, une école, écouter,
un étage,
le métro, le néerlandais,
un numéro de téléphone,
une télé
- kortklinkende è: un mètre,
deuxième, troisième, très
content
- langerklinkende è: une
mère, un père, un frère,
derrière, Liège
à Paris, à midi, à pied, déjà,
là, voilà
où, d’où
- â
- ê
- î
- û

 un âge, Pâques
 être, vous êtes, une fenêtre, une fête, un
vêtement
 s’il vous plaît
 août

Joyeux Noël!
ça va, le français, un Français,

In de Petite grammaire (Kleine spraakkunst)
achteraan in je boek kun je de Franse
spraakkunstregels vlot terugvinden.
Erg handig als je iets wilt opzoeken.

un garçon, une leçon

De verbinding

éerlandais
Dictionnaire français-n
ek Frans-Nederlands
Woordenbo

Un, des, les, on, nous, vous,
très, deux, trois, mon, ton,
mes, tes ...
Als je die kleine woordjes
zo leest, spreek je de laatste
letter niet uit.
Maar zo’n klein woordje
staat niet alleen: meestal
volgt er een woord dat
Als dat woord met een
erbij hoort.
klinker (a, e, i, o, u, y) of
met h- begint, spreek je
de laatste letter wel uit:
dat is de verbinding.

Bij die kleine woordjes
te
even vergeten bent, terug
Bij andere woorden doet
moet je dus de verbinding
die je geleerd hebt, maar
men het vaak niet
om je te helpen woorden
maken.
als men snel spreekt. Soms
• Een woordenboek dient
woorden in opzoeken.
hoor je dan de
betekenis van onbekende
waar het woord werd
vinden. Je kunt er ook de
verbinding, soms niet.
dat verwijst naar de unité
vertaling staat een nummer:
des armoires / les enfants
hebt.
• Achter elk woord en zijn
/ à trois heures
of je het inderdaad al geleerd
nous avons deux chats
c’est un bébé / c’est ici /
het om een woord dat je
ingevoerd. Zo kun je controleren
gaat
staat,
/ vous habitez là
er
c’est aussi
geen unité-numm
très amoureux / deux élèves
ce n’est pas orange
schuingedrukt is en er ook
om je te helpen.
/ trois ans
• Als het Franse woord
vertaling staat hier enkel
De
mon
n.
c’est
œil
un
jeu,
/
ton
mais
voorgekome
âge
is
il n’est pas nouveau
/ mes élèves / tes yeux
maar in je boek
woord; une
nog niet hoeft te kennen,
ervoor (un of le = mannelijk
je altijd met het lidwoord
of het
leer
en
aangeduid
lees
n
staat
,
• Zelfstandige naamwoorde
l’, les of des wordt voorafgegaan
Je leert dit vanzelf door
Wanneer het woord door
goed te luisteren en na
of la = vrouwelijk woord).
te zeggen.
(v.) is.
werd.
mannelijk (m.) of vrouwelijk
dat alleen de infinitief geleerd
een werkwoord betekent
œ
• Een sterretje ( * ) achter

A

6
augustus
août (m.)
In16une sœur en un œil schrijft
17
naar (Namen gaan)
een appartement, flat
men de o en de e aan elkaar
un appartement
geplakt. Dat mag, maar
16
hoeft niet.
in (Parijs)
appeler
–
20
een abonnement
Hoe heet jij?
Tu t’appelles comment?
–
20
een aankoop, aanschaf
Ik heet Felix.
Je m’appelle Félix.
–
20
een actie
94
Hoe heet hij?
nonante-quatre
Il s’appelle comment?
–
11
In (volle) actie!
Hij heet Cédric.
Cédric.
s’appelle
Il
–
20
een activiteit
Heet u Durieux?
Vous vous appelez
une activité
16
een adres
Durieux?
une adresse
16
–
Wat is jouw adres?
na (een uur)
Quelle est ton adresse?
après (une heure)
13
12
een leeftijd
‘s (na)middags
un âge
l’ après-midi (m.)
13
18
Hoe oud ben jij?
een boom
Tu as quel âge?
un arbre
–
8
agressief
een kast
agressif, agressive
une armoire
3
ha, o, och, zo
een (handels)artikel,
ah
un article
–
–
een vleugel
koopwaar
une aile
14
–
houden van (boeken)
een kunstenaar, artiest
aimer (les livres)
un artiste
14
–
graag (zingen)
artistiek, kunstaimer (chanter)
artistique, artistique
–
–
toevoegen
verzekerd
ajouter
assuré, assurée
–
–
een album
een atelier, doe-activiteit
un album
un atelier
–
9
een Duitser, Duitse
Opgelet! Let op!
Attention!
un Allemand, une Allemande
17
–
gaan
(badminton) spelen
aller
au: jouer au (badminton)
17
6
gaan (zingen)
vandaag
(chanter)
aller
aujourd’hui
–
3
een retourkaartje
ook: Ik zoek ook
aussi: Je cherche aussi
un aller-retour
gom.
(heen en terug)
een
une gomme.
–
17
Komaan! Vooruit!
een autobus
Allez!
un autobus
–
17
een lucifer
met de autobus
en autobus
une allumette
11
–
ander
verliefd
een
amoureuse
autre
amoureux,
un autre, une
–
–
plezierig, leuk
een Oostenrijker,
amusant, amusante
un Autrichien,
13
jaar
een
Oostenrijkse
une Autrichienne
un an
13
–
Ik ben 14 jaar (oud).
met kort haar
J’ai 14 ans.
aux: aux cheveux courts
6
–
Nieuwjaar
vóór (het vertrek)
le nouvel an
avant (le départ)
13
14
vriend)
dier
(een
een
met
animaux
avec (un copain)
un animal, des
6
–
Gelukkig nieuwjaar!
een avontuur
année: Bonne année!
une aventure
6
–
een verjaardag
een vliegtuig
un anniversaire
un avion
7
Gelukkige verjaardag!
Bon anniversaire!

à: (aller) à (Namur)
à (Paris)
un abonnement
un achat
une action
En action!

cent trois
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Bij elke opdracht in Cahier staat een
klein pictogram. Het vertelt je waar
het telkens om gaat:
luisteren
spreken
een gesprekje voeren
lezen en opzoeken

Ben je de betekenis van een woord vergeten?
Wil je nakijken hoe een woord geschreven wordt?
Zoek het dan op in het woordenboek
achteraan in je boek.

Taal vraagt oefening! Herlees daarom
regelmatig de teksten en oefen de woorden
in. Ook je Cahier d’activités (Werkschrift) of
kortweg Cahier (Schrift) staat vol oefeningen.
Maar ... als je een oefening maar één keer
maakt, zonder meer, is er weinig effect.
Het is net zoals een muziekstuk leren spelen:
de eerste keer gaat het aarzelend en zoekend
(en klinkt het niet zo goed), maar bij het
hernemen gaat het steeds vlotter en stijgt
het niveau (en wordt het écht muziek!).
Dat weten alle muzikanten.
Veel oefeningen vragen je om iets in te vullen. Je
schrijft
woorden
nooit in de zin zelf, maar in de
Je cherche
un stylo.
3 de
kolom
die
ervoor
voorzien
is. Zo kun je nadien het
1
ingevulde afdekken met je hand of een blad papier
en kun je de oefening sneller opnieuw maken. Als
je3 twijfelt, kijk dan even na wat je geschreven hebt.
Herbegin, tot je het snel en vlot kunt.
Qu’est-ce que c’est?

Wat is dit?

Choisissez et copiez.

Kies en schrijf over.

un crayon / une feuille / une gomme / un stylo

2

schrijven

Qu’est-ce que tu cherches?

Wat zoek je?

a Choisissez et copiez.

Kies en schrijf over.

cherche / merci / Qu’est-ce que / crayon / une feuille / Voici

tekenen of kleuren
JEU

Lucas

een spel om te ontspannen

... tu cherches?

Emma

Je cherche un ... .

Lucas

... un crayon.

Emma

Je ... aussi une feuille.

Lucas

Voici ... .

Emma

Ah, ... !

b Cachez les solutions
et jouez la conversation.

Dek de oplossingen af
en speel het gesprek.

Wil je met de computer Frans oefenen?
3
Dat kan via www.bingel.be. Je kunt er wat je in klas leerde, nog eens opnieuw oefenen.
Qu’est-ce qu’ils cherchent?

Wat zoeken ze?

a Écoutez et indiquez la lettre correcte.

8

huit

1)

A
B
C

een pen en ook een blad
een potlood en ook een blad
een gom en ook een potlood

3)

A
B
C

een pen en ook een blad
een pen en ook een gom
een potlood en ook een gom

2)

A
B
C

een blad en ook een potlood
een gom en ook een potlood
een potlood en ook een pen

4)

A
B
C

een blad en ook een pen
een gom en ook een pen
een pen en ook een potlood

b Dites ce que Yannick (1), Aïcha (2),
Maya (3) et Frédéric (4) cherchent.

8

huit

Luister en duid de juiste letter aan.

Zeg nu wat Yannick (1), Aïcha (2),
Maya (3) en Frédéric (4) zoeken.

Woorden leren en taal tot leven brengen!
Als je een taal wilt gebruiken, zijn woorden heel belangrijk. Maar nieuwe woorden leer je zelden
van de eerste keer. Pas door ze vaak te herhalen en telkens opnieuw te gebruiken zetten ze zich in
je geheugen vast. Wees dus niet ontmoedigd als je niet meteen op dat woord kunt komen dat je
nochtans al geleerd hebt. Dat is normaal!
Je comprends ...

Gebruik de volgende tips:
1

janvier
février
mars
avril

Leer een zelfstandig naamwoord altijd met
het lidwoord erbij: un livre, une classe.
Om je te helpen, hebben we de lidwoorden
een kleur gegeven: mannelijke lidwoorden blauw,
vrouwelijke lidwoorden rood.

januari
februari
maart
april

mai
juin
juillet
août

mei
juni
juli
augustus

septembre
octobre
novembre
décembre

september
oktober
november
december

Je kunt al tot 20 tellen. Nu
tot en met 31! Ga naar de "Petite
grammaire" achteraan.
Zoek er de getallen tot en
met 31 en leer ze daar.
Hoe zeg je de datum? - de
eerste dag van de maand:
- de volgende dagen:
un anniversaire		
une date		
une fête		

6

2 Luister goed naar de uitspraak en let op
de schrijfwijze.

een verjaardag
een datum
een feest(dag)

le carnaval		 carnava
l
le nouvel an		 Nieuwj
aar
les vacances (v.)		
de vakantie
		Pâques		 Pasen
		Noël		 Kerstm
is

Nous chantons!

le premier (janvier)		[1er ]
le deux (janvier), le trois (janvie

Joyeux Noël!		
Bonne année!		

r) ...

Vrolijk kerstfeest!
Gelukkig nieuwjaar!

quand?			
wanneer?
aujourd’hui		
vandaag
C’est quand, 		
Wanneer is jouw
					ton anniversaire?
					verjaardag?
Quelle est la date?		
Wat is de datum?
Aujourd’hui, nous sommes...
Vandaag zijn we...

Le 1 du 1

1 C’est quand, ton anniver
saire?
Le 1 du 1, c’est le premier janvier.
Bonne année! Bonne année!

3 Zoek in de tekst een zin waarin het woord gebruikt wordt.
Zeg de zin alsof je echt tegen iemand praat, maak er gebaren bij ...

2 C’est quand, ton anniver
saire?
Le 2 du 2, c’est le deux février.
C’est l’anniversaire de René.

3 Le 3 du 3, c’est le trois mars.
C’est l’anniversaire de Lars.

4 Dek de kolom met de Nederlandse woorden af en controleer
of je de betekenis van elk Frans woord kunt geven.

4 Le 4 du 4, c’est le quatre
avril.
C’est l’anniversaire de Cécile.

We zingen!

8 C’est quand, ton anniver
saire?
Le 8 du 8, c’est le huit août.
C’est l’anniversaire de Harout.
9 Le 9 du 9, c’est le neuf septem
bre.							
Le 10 du 10, c’est le dix octobre
.
Le 11 du 11, c’est le onze novem
bre.
Le 12 du 12, c’est le douze décemb
re.
10 Bon anniversaire, Julie, Marcel
et Ambre.
Bon anniversaire!

2x

5 Le 5 du 5, c’est le cinq mai.
C’est l’anniversaire de Gervais
.

5 Dek dan de kolom met de Franse woorden af en geef elk Frans woord. Nog beter is het als je
telkens ook nog een zinnetje kunt zeggen waarin het woord gebruikt wordt! Maak het leuk voor
jezelf. Om de woorden gemakkelijk te kunnen afdekken, vind je op www.enaction.be een
afdekkaartje om uit te knippen.
6 Le 6 du 6, c’est le six juin.
C’est l’anniversaire de Baudou

in.

7 C’est quand, ton anniver
saire?
Le 7 du 7, c’est le sept juillet.
C’est l’anniversaire de Huguet
.

28

vingt-huit

6 Als je een woord moeilijk kunt onthouden, probeer dan eens met de sleutelwoordmethode.
Je zoekt dan een Nederlands woord dat je aan het Franse woord koppelt, meestal in een zinnetje. 		
Bijvoorbeeld:
un garçon
= een jongen
 Gary is een jongen.
 un garçon
un anniversaire = een verjaardag
 Annie verjaart.
 un anniversaire
un copain
= een vriend
 M’n vriend heeft een leuke kop.
 un copain
Je mag het zo ver gaan zoeken als je zelf wilt en het mag best leuk zijn. Doe het alleen voor 		
woorden waar je last mee hebt. Het lukt niet voor alle woorden, maar voor een aantal kan
het je best helpen.
Wil je een geheim wapen om sneller en beter Frans te leren?
Elke dag thuis minstens een vijftal minuten teksten en oefeningen
hardop herlezen alsof je een tv-reporter of een toneelacteur bent!
Hoe meer je dit doet, hoe meer je zult onthouden en hoe vlotter
het steeds zal gaan. Maar je moet het volhouden!
Wat kun je bedenken om jezelf er toe te verplichten?

neuf

9

1
1

Bonjour! Moi, je suis ...
Ik kan

Wat doe je als je iemand voor het eerst ontmoet?

- iemand groeten.
- mezelf voorstellen.
- tot 10 tellen.

1

Bonjour, moi, je suis Ellen.
Bonjour, moi, je suis Ahmed.

Bonjour, tu es Camille?

2

Oui, je suis Camille. Et toi?
Moi, je suis Lucas.

Bonjour, tu es Ellen?

3

Non, je suis Manon. Et toi?
Tu es Manon! Moi, je suis Amine.
Bonjour, Amine!

Ik begrijp ...

Je comprends ...

10

dix

bonjour
Je suis Ellen.
Moi, je suis Ahmed.

dag, goedendag
Ik ben Ellen.
Ik, ik ben Ahmed.

Tu es Camille?
Et toi?		
Tu es Manon!

Ben jij Camille?
En jij?
Jij bent Manon!

oui				

ja

non				

nee

Kunnen tellen is nuttig voor veel zaken. Geef eens wat voorbeelden! Je telt eerst tot tien!
1 un
2 deux

3 trois
4 quatre

J’explore …

5 cinq
6 six

7 sept
8 huit

9 neuf
10 dix

Le top 10 des prénoms

1

Ik verken ...

In deze rubriek verken je kleine Franse teksten die je in het dagelijkse leven kunt tegenkomen. Nee,
je kent nog niet alle woorden. Maar door goed te kijken, door woorden te herkennen, door
het woordenboek achteraan in je boek te gebruiken ... kun je al ver raken! Waarover zou het gaan?
Welke informatie ontdek je? Beantwoord ook de vragen in je werkschrift.
Je hoeft de onbekende woorden niet te studeren.

Wil je meer weten over voornamen in het Frans? Surf dan naar www.enaction.be.

Nous chantons!

L’alphabet

We zingen!
double v

Mon prof dit ...			
Bonjour tout le monde!
Prenez votre livre!
Prenez votre cahier!
Ouvrez votre livre à la page 4!
Fermez votre livre!

i grec

Mijn leerkracht zegt ...
Goedendag iedereen!
Neem jullie boek!
Neem jullie schrift!
Open jullie boek op bladzijde 4!
Sluit jullie boek!
onze

11

2

Tu es d’où?
Ik kan

Om iemand bij een ontmoeting beter te leren
kennen, kun je de volgende zinnen gebruiken!

2

- vragen en zeggen hoe het gaat.
- vragen vanwaar iemand is.
- zeggen vanwaar ik ben.

Bonjour, moi, je suis Tina.
Bonjour, moi, je suis Kasper.
Ça va?
Oui, ça va bien, merci.
Tu es d’où?
Je suis de Liège.

EEKLO

De Liège! C’est chouette!
Moi, je suis d’Eeklo.

Ik begrijp ...

Je comprends ...
Ça va?		
Ça va bien.
C’est chouette.
Tu es d’où?

12

Gaat het?
Het gaat goed.
Dat is tof.
Vanwaar ben je?

bien				
merci			

goed
dank je, dank u

d’où?			
de Liège

vanwaar, waarvandaan?
van Luik, uit Luik

Heb je het gemerkt?
Wanneer zeg en schrijf je de ?

En wanneer d’ ?

				
				
				
				
				

d’Aarschot
d’Eeklo
d’Izegem
d’Overpelt
d’Uccle

douze

LIÈGE

de Binche
de Charleroi
de Knokke
de Nivelles
de Turnhout

J’explore …

La carte de la Belgique

Ik verken ...

2

Soms is een plaatsnaam anders in het Frans, vooral bij grotere steden. Luister goed:
Alost
Arlon
Anvers
Bruges
Bruxelles
Courtrai

Aalst
Aarlen
Antwerpen
Brugge
Brussel
Kortrijk

Gand
Liège
Louvain
Malines
Mons
Namur

Gent
Luik
Leuven
Mechelen
Bergen
Namen

Ostende
Wavre

Oostende
Waver

Dunkerque
Lille
Paris

Duinkerke
Rijsel
Parijs

Misschien heeft de gemeente waar jij woont ook een Franse naam.
Vraag het aan je leerkracht of zoek het zelf op internet: www.enaction.be.

treize
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Nous chantons!

2

Tu es d’où?

1 -

Bonjour, Évelyne! Ça va?
Oui, ça va bien.
Tu es d’où, Évelyne?
Mechelen!
Ah, tu es de Malines!

2 -

Bonjour, Romain! Ça va?
Oui, ça va bien.
Tu es d’où, Romain?
Leuven!
Ah, tu es de Louvain!

3 Évelyne est de Malines.
Romain est de Louvain.
Danielle est de Bruxelles.
Arthur est de Namur.

We zingen!

2x

Et Henri? ... Il est de Paris.
4 -

Bonjour, Danielle! Ça va?
Oui, ça va bien.
Tu es d’où, Danielle?
Brussel!
Ah, tu es de Bruxelles!

5 -

Bonjour, Arthur! Ça va?
Oui, ça va bien.
Tu es d’où, Arthur?
Namen!
Ah, tu es de Namur!

6 Refrain
7 -

Bonjour, Henri! Ça va?
Oui, ça va bien.
Tu es d’où, Henri?
Parijs!
Ah, tu es de Paris!

8 Refrain

Mon prof dit ...			
Écoutez bien!
Répétez!
Lisez!
Faites l’exercice numéro 2!

14

quatorze

Mijn leerkracht zegt ...
Luister goed!
Herhaal!
Lees!
Maak oefening nummer 2!

3

Je cherche un stylo.
Ik kan

Tijdens de les probeer je zoveel mogelijk Frans te spreken!
Als je iets nodig hebt, kun je de volgende zinnen gebruiken.

- zeggen dat ik iets zoek.
- vragen wat iemand zoekt.
- tot 20 tellen.

Je cherche un stylo.

1

3

Voici un stylo.
Ah, merci!

Qu’est-ce que tu cherches?

2

Je cherche une feuille.
Voici une feuille.

Ah, merci!

Tu cherches un crayon?

3

Oui, et aussi une gomme.
Voici un crayon et une gomme.
Ah, merci!
Ik begrijp ...

Je comprends ...
un crayon
un stylo

een potlood
een (bal)pen



un = mannelijk lidwoord

!

une feuille
une gomme

een blad (papier)
een gom



une = vrouwelijk lidwoord

Leer een zelfstandig naamwoord altijd met het lidwoord ervoor!

Qu’est-ce que tu cherches?		
Je cherche un stylo.			
Voici un stylo.			

Wat zoek je?
Ik zoek een pen.
Hier is een pen. Ziehier, hier heb je een pen.

ah						
Lucas et Ria			
Je cherche aussi une gomme.

ha, o, och, zo
Lucas en Ria
Ik zoek ook een gom.

quinze
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Je kunt al tot 10 tellen. Nu tot 20! Achteraan in je boek vind je een “Petite grammaire” (Kleine
spraakkunst). Zoek er de getallen tot en met 20 en leer ze daar. Zo leer je ook iets opzoeken!

J’explore …

3
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seize

National Geographic Junior

Ik verken ...

Nous chantons!
1 Un deux trois!
Entrez, entrez, entrez!
Quatre cinq six!
Prenez votre cahier!
Sept huit neuf!
Ouvrez votre cahier!
Dix onze douze!
Lisez et écoutez!
Christine et Jean-Mathieu,
faites l’exercice numéro 2!
2 Mais ... à quelle page, monsieur?
Monsieur, c’est à quelle page?

À quelle page?

We zingen!

Neem jullie schrift!
Open jullie schrift!
Lees en luister!

3

maak oefening nummer 2!
op welke pagina

3 Benoît est à la page trois.
Joris est à la page dix.
Alphonse est à la page onze.
Firouze est à la page douze.
Et Thérèse ... est à la page treize.
4 Et qui est à la page quatorze?
Qui est à la page quinze?
5 Shaneze est à la page seize.
Juliette est à la page dix-sept.
Brigitte est à la page dix-huit.
Youssef est à la page dix-neuf.
Et Martin ... est à la page vingt.
6 Refrain

Mon prof dit ...			
Entrez!
Vous pouvez sortir!
Valérie et Éric, venez au tableau!
Sven et Mireille, effacez le tableau!

Mijn leerkracht zegt ...
Kom binnen! Ga naar binnen!
Jullie mogen naar buiten gaan!
Valerie en Erik, kom aan het bord!
Sven en Mireille, veeg het bord af!

dix-sept
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4

Voici ma famille!
Ik kan

- iemand voorstellen.
- gezinsleden benoemen.
- vragen wie iemand is.

Dit kun je al als je iemand ontmoet: groeten,
zeggen hoe het gaat en zeggen waar je vandaan komt.
Nu leer je hoe je vrienden en familie kunt voorstellen! Konstantinopel toont hoe het kan.
1

4
2

Bonjour, je suis
Constantin.
Voici ma famille!

4

Marcel Coucou
est mon père.
C’est mon papa.
Bonjour! Je suis Marcel!

5

18

Et c’est qui?

dix-huit

6

3

Fanny est ma sœur.
Elle est chouette!

Charlotte Coucou est ma
mère. C’est ma maman.
Bonjour! Je suis Charlotte!

C’est Youksèl.
Youksèl est un garçon.
C’est mon copain.

7

Je suis Fanny.
Je suis une fille moderne.
Et moi,
je suis ton père.

C’est Froufrou.
Froufrou est une fille.
C’est ma copine.

Ik begrijp ...

Je comprends ...
C’est qui?

Wie is het? Wie is dit?

une famille		

een gezin, familie

un père
un papa
un frère
un garçon
un copain

een vader
een papa
een broer
een jongen
een vriend, kameraad

une mère		
une maman
une sœur*		
une fille		
une copine		

een moeder
een mama
een zus
een meisje
een vriendin





un = mannelijk lidwoord

!

une = vrouwelijk lidwoord

Leer een zelfstandig naamwoord altijd met het lidwoord ervoor!

mon père		
ton copain		

ma mère		
ta copine		

mijn vader
jouw vriend



mon / ton = bij een mannelijk woord

*

4

mijn moeder
jouw vriendin



ma / ta = bij een vrouwelijk woord

In une sœur schrijft men de o en de e vaak aan elkaar geplakt. Dat mag, maar hoeft niet.

Het werkwoord être (zijn)
Je
Tu

suis
es

Marcel.
ma copine.

Ik
Jij

Il
Elle
C’

est
est
est

d’Arlon.
chouette.
mon père.

Hij
Zij
Het

Nous chantons!

ben
bent

Marcel.
mijn vriendin.

is
van Aarlen.
is
tof.
is, dat is mijn vader.

Un copain et une copine

We zingen!

1 Bonjour, Valentin!
Je m’appelle Valentine.*
Je suis ta copine.
Tu es mon copain.

4 Bonjour, Augustin!
Je m’appelle Augustine.
Je suis ta copine.
Tu es mon copain.

Bonjour, Valentine!
Je m’appelle Valentin.
Je suis ton copain.
Tu es ma copine.

5 Bonjour, Augustine!
Je m’appelle Augustin.
Je suis ton copain.
Tu es ma copine.

2

3 Valentin et Valentine,
un copain et une copine.
Simone et Siméon,
une fille et un garçon.
*

6 Augustin et Augustine,
un copain et une copine.
Léonie et Léon,
une fille et un garçon.

Ik heet Valentine.

dix-neuf
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J’explore …

Je suis un artiste!

Ik verken ...

2
1

4

5

3
4

Kun jij tekenen als een echte kunstenaar? Bewijs het op www.enaction.be.

Mon prof dit ...			
Copiez les mots!
Regardez bien!
Faites attention!
Travaillez à deux!

20

vingt

Mijn leerkracht zegt ...
Schrijf de woorden over!
Kijk goed!
Let op!
Werk met twee!

Mon portfolio
Na vier unités vind je telkens de rubriek Mon portfolio.

1
2
3
4

Wat is een portfolio?
Het is een soort uitgebreide identiteitskaart, met informatie over wie je bent en wat je kunt.
Wat is de bedoeling van een taalportfolio Frans?
- Het toont stap voor stap hoe je vooruitgaat in het Frans.
- Het vertelt je wat je al moet kunnen in het Frans.
- Het helpt je bij het leren.

Hoe kun je met dit portfolio werken?
a Lees wat je moet kunnen en herhaal de Franse zinnen rechts. Blader indien nodig nog eens terug 		
in je boek of werkschrift. Vraag hulp indien nodig.
b Dek de Franse zinnen af. Kun je ze vlot zeggen? Je kunt dit ook samen met iemand anders oefenen.
c Wil je zaken markeren of wat bijschrijven? Vraag dan aan je leerkracht een extra exemplaar.
Aan de slag!
Hier lees je in welke unité je het leerde. Staat er niets gedrukt, dan vind je het in elke unité.
Hier lees je wat je moet kunnen.
					
		
Hier vind je hoe je dat doet in het Frans.

			 Ik kan ...



U1

• het alfabet in het Frans zeggen.

A B ... Z.

U1

• iemand groeten.

Bonjour!

• mezelf voorstellen.
• vragen of iemand Ahmed heet.
• bevestigend en ontkennend antwoorden.

Moi, je suis Ellen.
Et toi? Tu es Ahmed?
Oui, je suis Ahmed.
Non, je suis Lucas.

U1
U3

• tot 10 tellen.
• tot 20 tellen.

un, deux, trois ... dix
onze, douze, treize ... vingt

U2

• vragen hoe het gaat.
• zeggen dat het goed gaat.

Ça va?
Oui, ça va bien, merci.

U2

• vragen waar iemand vandaan komt.
• zeggen waar ik vandaan kom.

Tu es d’où?
Moi, je suis de Courtrai.

U2

• zeggen dat iets tof is.

C’est chouette!

U3

• vragen wat iemand zoekt.
• zeggen dat ik iets zoek: een pen,
een potlood, een gom en ook een blad.
• zeggen dat ik iemand zoek: een jongen,
een meisje, mijn vriend, mijn zus ...

Qu’est-ce que tu cherches?
Je cherche un stylo, un crayon,
une gomme et aussi une feuille.
Je cherche un garçon, une fille,
mon copain, ma sœur …

U4

• vragen wie iemand is.
• antwoorden dat het een vriend(in) is.

C’est qui?
C’est mon copain Lars.
C’est ma copine Iris.

vingt et un
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U4

1
2
3
4

• mijn gezin en mijn gezinsleden
voorstellen.
• vragen of iemand lid van het gezin is.
• bevestigend en ontkennend
antwoorden.

Voici ma famille! Voici mon père,
ma mère, mon frère, ma sœur.
C’est ton frère?
Oui, c’est mon frère Thomas.
Non, c’est ma sœur Inès.

Ik kan daartoe ...
• het werkwoord être gebruiken.

Je suis Tobias. Tu es de Louvain? Il est de Gand.
Elle est chouette! C’est mon frère.

• de woorden en woordgroepen uit
de vorige unités gebruiken.

Zie de lijst met de woorden van unités
1-4 op www.enaction.be

Ik kan ook ...
• de vermoedelijke betekenis van
een onbekend woord afleiden.
• de betekenis van een onbekend woord
opzoeken in een woordenboek.
• zeggen waarover een tekst gaat.
• informatie uit een tekst halen.

• begrijpen wat de leerkracht zegt.
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vingt-deux

Zie de rubriek “Mon prof dit” op het einde
van elke unité.

