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Faire connaissance
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1 Chez nous
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A. À louer
> woning en inrichting beschrijven · een woning huren · huizenadvertenties en
hun afkortingen begrijpen
> voorzetsels en plaatsaanduidingen · de inversievraag ·
werkwoorden op -re (vendre, attendre, …) · vieux

Balades en France
Autour de
Toulouse

B. À cette époque, c’était différent.
> situaties en gewoonten in het verleden beschrijven ·
vroeger met vandaag vergelijken
> de imparfait · tijdaanduidingen met de imparfait ·
plaatsaanduiding chez

2 En forme !

19

A. Garder la forme
> lichaamsdelen benoemen · praten over
voedingsgewoonten
> wederkerende werkwoorden in de présent en
de passé composé · y en en

Balades en France
En pays de Savoie

B. En bonne santé ?
> symptomen van ziekte beschrijven · aanwijzingen en
raad geven · om iets vragen in de apotheek
> de gebiedende wijs (tu, nous, vous) · de plaats van voornaamwoorden in de gebiedende wijs (bevestigend en ontkennend)

3 Souvenirs

29

A. Quand j’étais petit…
> gewoonten en gebeurtenissen in het verleden beschrijven ·
praten over herinneringen
> de betrekkelijke voornaamwoorden qui, que, où ·
het gebruik van de passé composé en de imparfait (1)

Balades en France
L’île de la Réunion

B. Petites et grandes histoires
> onderscheid maken tussen achtergrondinformatie en handelingen
in een verhaal · tijdstippen en tijdsduur in het verleden aangeven ·
gewoonten en veranderingen beschrijven · een verhaal structureren
> het gebruik van de passé composé en de imparfait (2) · depuis, il y a ·
vragen met Qui est-ce qui ? en Qui est-ce que ? · d’abord, ensuite,
après, à la fin

4 Savoir-faire
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leerstrategieën: een woordenboek gebruiken · taalfuncties herhalen:
Un petit voyage en Suisse romande · woordenschat consolideren
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5 On vous invite !
A. Invitations
> iemand uitnodigen · een uitnodiging aannemen of
afslaan · iets aanbieden, aannemen of afslaan
> het beklemtoonde persoonlijk voornaamwoord ·
de conditionnel (regelmatige en belangrijke
onregelmatige werkwoorden)

43
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B. Souhaits et cadeaux
> gelukwensen uiten · een cadeau overhandigen ·
bedanken voor een cadeau · wenskaarten schrijven
> het gebruik van tout, toute, tous, toutes ·
de overtreffende trap

6 Au travail
A. Le monde du travail
> het eigen werk beschrijven · een begrip omschrijven ·
kantoorartikelen benoemen · met een computer werken ·
praten over de toekomst · instemmen met iets en
iets tegenspreken
> C’est + bijvoeglijk naamwoord, c’est en + materiaal,
ça sert à + infinitief · bijvoeglijke naamwoorden met
bijzondere vormen · de futur simple (regelmatige en
belangrijke onregelmatige werkwoorden)
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B. La passion pour son métier
> opleidingen en beroepskwaliteiten · vermoedens uiten
benoemen · een handeling beschrijven: manier en wijze
> het gebruik van ce qui, ce que · bijwoorden op -ment

7 Sauvons la planète
A. Vivons écolo !
> praten over dieren en ecologisch handelen · zijn mening geven ·
noodzaken beschrijven
> Je pense que… / Je trouve que… + aantonende wijs ·
de ontkenning (samenvatting): ne… pas / plus / jamais / rien /
personne, ne… ni… ni, etc. · Il est important de + infinitief,
il faut + infinitief, devoir
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B. Voyages écolosolidaires
> praten over reizen en milieubescherming · gelijktijdigheid, manier
en wijze van een handeling beschrijven
> de gérondif

8 Savoir-faire
leerstrategieën: compensatiestrategieën · taalfuncties herhalen:
Un petit voyage en Belgique francophone · woordenschat consolideren
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9 En contact
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A. Ne quittez pas.
> een telefoongesprek voeren · weergeven wat anderen gezegd hebben ·
misverstanden ophelderen
> de indirecte rede (présent) · de indirecte vraag (présent)
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B. Rester en contact
> persoonlijke relaties beschrijven · praten over ervaringen met
nieuwe media
> de passé immédiat (venir de + infinitief) en andere
werkwoordelijke uitdrukkingen (commencer à, être en train de,
continuer à, arrêter de)

10 Nouveaux horizons
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A. Mieux vaut tard que jamais.
> veranderingen in het leven beschrijven · praten over persoonlijke ervaringen
>	Après / avant + zelfstandig naamwoord · avant de + infinitief ·
après avoir + voltooid deelwoord · de plus-que-parfait
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B. Entraide
> praten over hulporganisaties en vrijwilligerswerk ·
medeleven uiten
>	Chaque, chacun/e · de lijdende vorm

11 Fêtes et spectacles
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A. Que la fête commence !
> praten over feesten en tradities · wensen en zorgen uiten
> de subjonctif na bepaalde uitdrukkingen ·
Il faut + infinitief en il faut que + subjonctif
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B. Festivals et spectacles
> concertkaartjes kopen · praten over muziek en films ·
gevoelens en ervaringen beschrijven
> celui, celle, ceux, celles · de subjonctif na gevoelsuitingen:
c’est dommage que, je voudrais que, je crains que, etc.
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leerstrategieën: lezen · taalfuncties herhalen: Un grand voyage au Québec ·
woordenschat consolideren
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