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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.

	 Mon	portfolio

U4 • 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.
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Ik	kan	daartoe	...
...

Ik	kan	ook	...

• 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 

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


