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Bon voyage !
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Elkaar begroeten, zich voorstellen en afscheid nemen · de getallen 1 tot 10

1 Bienvenue !
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A. Un, deux, trois…
>	transparante begrippen herkennen · associaties met Frankrijk verwoorden
>	het bepaald lidwoord (le, la, les) · meervoud van zelfstandige naamwoorden ·
uitspraakregels
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B. Bonjour et au revoir !
>	vragen en zeggen hoe iemand heet en waar iemand vandaan komt · vragen en
zeggen hoe het gaat · vragen hoe een woord geschreven wordt · spellen
>	persoonlijke voornaamwoorden (je, tu, il…) · être · beklemtoonde persoonlijke
voornaamwoorden moi, toi, vous · het alfabet · de liaison · uitspraak van é en è ·
klankleer: fonetisch schrift, de neusklanken

2 Rencontres

19

A. Vous habitez où ?
>	vragen waar iemand woont · zeggen welke talen men spreekt · telefoonnummers
en e-mailadressen vragen en geven
>	regelmatige werkwoorden op -er · de ontkenning ne … pas · de getallen 11 tot en
met 100 · het vraagwoord quel/le

Balades en France
La vallée de la
Loire

B. Quelle est votre profession ?
>	vragen naar het beroep · vertellen over beroep en bedrijf
>	het onbepaald lidwoord (un, une, des) · mannelijke en vrouwelijke namen van
beroepen · faire en avoir · de intonatievraag · klankleer: scherpe en zachte s,
stomme uitgangen

3 En ville

29

A. Paris, c’est magnifique !
>	een stad beschrijven · zeggen hoe iets bevalt · vragen en zeggen wat er in een
stad wel en niet is · afstanden aangeven
>	bijvoeglijke naamwoorden · plaats van bijvoeglijke naamwoorden (joli, petit…) ·
il y a, il n’y a pas de · vragen met est-ce que · de telwoorden vanaf 100
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B. Pour aller à la gare… ?
>	vragen waar iets zich bevindt · de weg vragen ·
een route te voet en met het openbaar vervoer beschrijven
>	plaatsaanduidingen (à droite, tout droit…) · à en de + bepaald
lidwoord (au, aux, du, des) · aller · klankleer: verschillende
schrijfwijzes van gelijkklinkende klanken

4 Savoir-faire

39

leerstrategieën: woorden leren · taalfuncties herhalen:
Un petit tour en Bretagne · woordvelden maken
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5 On fait les courses ?
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A. Et avec ça ?
>	boodschappen doen · verpakkingen en hoeveelheden ·
naar de prijs vragen en zeggen hoeveel iets kost
>	prendre · het delend lidwoord (du, de la, de l’) · bon / bonne
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B. À quelle heure… ?
>	namen van winkels en producten · vragen en zeggen hoe laat het is ·
vragen naar en aangeven van openingstijden · de dagen van de week
>	acheter · de tijden van de klok · de tijd bij benadering (vers, entre … et) ·
klankleer: halfklinkers

6 Bon appétit !
A. C’est très bon !
>	iets bestellen in een restaurant · iets nabestellen, vragen om iets ·
het eten beoordelen · zijn beklag doen · de rekening vragen
>	pouvoir en vouloir · encore un / une, un peu plus de… ·
bijwoorden (trop, très, assez, un peu)
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B. Vous mangez équilibré ?
>	informatie inwinnen over een gerecht · naar eetgewoontes informeren ·
over eetgewoontes en smaak praten
>	boire en manger · het onpersoonlijke on · vragen met vraagwoorden
(combien, comment, quand, où, pourquoi) + est-ce que ·
frequentieaanduidingen (souvent, parfois…) · klankleer: stemhebbend
en stemloos

7 À la mode
A. Ça te va bien.
>	kleur en materiaal benoemen · in de winkel naar iets vragen ·
kleding kopen en beoordelen · op iets attent maken
>	bijvoeglijke naamwoorden: kleuren · en + materiaal (en laine, en cuir…) ·
préférer · het persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp (le, la, les) ·
het aanwijzend voornaamwoord (ce, cet, cette, ces)

63
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B. Nouvelles tendances
>	over koopgewoontes praten · namen van winkels · voorkeuren uiten ·
instemmen en bezwaar maken · vergelijkingen maken
>	de bijvoeglijke naamwoorden beau en nouveau · Moi aussi, moi non,
moi non plus, moi si · vergelijkingen · werkwoorden op -ir (choisir) ·
klankleer: de klemtoon

8 Savoir-faire
leerstrategieën: luisteren · taalfuncties herhalen: Un petit tour
en Bourgogne · woordvelden maken
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9 En voyage
A. En Provence
>	over vakantiegewoontes praten · reisdoelen aangeven · maanden en seizoenen ·
de datum · over gebeurtenissen in het verleden praten
>	partir · namen van landen en steden met voorzetsel · de passé composé ·
werkwoorden op -er en -ir · onregelmatige voltooide deelwoorden
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La Provence

B. En vacances
>	over het weer praten · een kamer reserveren · informatie vragen bij een
reisbureau · een klacht indienen · een reis beschrijven
>	oefenen met de passé composé · onpersoonlijke uitdrukkingen (il fait beau…) ·
klankleer: de h en de h aspiré

10 Ensemble
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A. Entre amis
>	verbazing, blijdschap en spijt uiten · het karakter van iemand beschrijven ·
over persoonlijke relaties praten · de nationaliteit aangeven · een nieuwe
medebewoner uitkiezen
>	het bezittelijk voornaamwoord · nationaliteitsaanduidingen · offrir
het persoonlijk voornaamwoord als meewerkend voorwerp
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B. En famille
>	familierelaties · het uiterlijk van iemand beschrijven
>	het gebruik van het lidwoord bij persoonsbeschrijvingen (il a les
yeux bleus) · klankleer: iets benadrukken

11 Les loisirs
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A. Sorties
>	over vrijetijdsbesteding praten · een voorstel doen, aannemen en afslaan ·
een tijdstip en ontmoetingspunt afspreken · over plannen in de toekomst praten
>	de futur proche: aller + infinitief · frequentieaanduidingen (parfois, jamais…)
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B. C’est une bonne idée !
>	hobby’s en bezigheden noemen · informatie inwinnen over recreatiemogelijkheden ·
iets huren of lenen · een weekend weg plannen · een ansichtkaart schrijven
>	hoeveelheidsaanduidingen (tout le monde, la majorité…) · het gebruik van savoir
en pouvoir · de ontkenning (ne … rien, ne … jamais) · klankleer: de e muet

12 Savoir-faire
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leerstrategieën: spreken · taalfuncties herhalen: Un voyage à la Martinique · woordvelden maken
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