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Leerboek
Extra : 

 :  

 
 

 Sep Sep            

 W1 W1 W2 W2 W2 W3 W3 W3 W3 W4 W4 W4 W4 
              

LUISTERVAARDIGHEID              

De leerlingen kunnen  
1 in een eenvoudige tekst het onderwerp bepalen 
(ET 1) 

             

2 in een eenvoudige tekst eenvoudige informatie 
achterhalen (ET 2) 

             

3 als dat nodig is, volgende strategieën gebruiken: 
(ET 3) 
- zeggen dat ze iets niet begrijpen en vragen wat 

iets betekent 
- gebruik maken van aangeboden beeldmateriaal 

en context  
- vragen om langzamer te spreken, iets te 

herhalen, iets aan te wijzen 
- de vermoedelijke betekenis van transparante 

woorden afleiden 
- algemene voorkennis van de wereld inzetten 

 

             

LEESVAARDIGHEID              
De leerlingen kunnen  
4 in een eenvoudige tekst het onderwerp bepalen 
(ET 4) 

             

5 in een eenvoudige tekst informatie achterhalen  
(ET 5) 

             

6 van een eenvoudige tekst het leesdoel bepalen  
(ET 6)  

             

7 om het lezen te ondersteunen, op analoge of 
digitale wijze een eenvoudig woordenboek of een 
woordenlijst raadplegen (ET 6) 

             

8 als dat nodig is, volgende strategieën gebruiken: 
(ET 6) 
- onduidelijke passages opnieuw lezen 
- gebruik maken van aangeboden ondersteunend 

visueel materiaal en van lay-out  
- de vermoedelijke betekenis van transparante 

woorden afleiden  
- de vermoedelijke betekenis van onbekende 

woorden uit de context afleiden 
- algemene voorkennis van de wereld inzetten 

 

             

GESPREKSVAARDIGHEID  
(mondelinge interactie) 

             

De leerlingen kunnen 
9 veelgebruikte standaarduitdrukkingen en 
beleefdheidsconventies gebruiken (ET 7)  
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10 in een eenvoudig gesprek vragen stellen en 
beantwoorden of een directe behoefte signaleren 
(ET 8) 

             

11 zeer eenvoudige instructies geven in alledaagse 
situaties (ET 8) 

             

12 als dat nodig is, volgende strategieën gebruiken: 
(ET 9) 
- gebruik maken van non-verbaal gedrag 

(gebaren, iets aanwijzen, iets tonen) 
- zeggen dat ze iets niet begrijpen 
- vragen om langzamer te spreken, iets te 

herhalen 
- iets aanwijzen om na te gaan of ze de 

gesprekspartner begrepen hebben 
- eenvoudige technieken toepassen om een kort 

gesprek te beginnen, gaande te houden of te 
beëindigen 

- algemene voorkennis van de wereld inzetten 
 

             

SCHRIJFVAARDIGHEID              
De leerlingen kunnen 
13 woorden, woordcombinaties, 
standaarduitdrukkingen en standaardzinnen 
overnemen van een model of een in de klas 
behandelde tekst (ET 10, 12) 

             

14 op eenvoudige formulieren inlichtingen geven, 
zoals persoonlijke gegevens: naam, nationaliteit en 
adres invullen (ET 11) 

             

15 om het schrijven te ondersteunen, op analoge of 
digitale wijze een eenvoudig woordenboek of een 
woordenlijst raadplegen (ET 12) 
 

             

ONDERSTEUNENDE KENNIS              
De leerlingen kunnen 
16 vorm, betekenis en reëel gebruik van frequente 
woorden en woordcombinaties uit volgende 
domeinen inzetten (ET 13) 
- persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd, 

adres, telefoon, dichte familie, kleding  
- dagelijks leven zoals huis, vrijetijdsbesteding, 

boodschappen doen, verplaatsingen, eten en 
drinken, tijdsduidingen 

- relatie tot anderen zoals zich voorstellen, iemand 
voorstellen, begroeten, bedanken, zich 
excuseren 

             

17 belangrijke grammaticale constructies, eventueel 
met behulp van schema’s en overzichten, inzetten  
(ET 14) 

             

18 in de klas geoefende vormen en structuren in 
nieuwe contexten herkennen en inzetten (ET 15) 

             

Opmerking: bij doel 17 en 18 kunnen voor 
Frans onder meer deze items aan bod komen: 
- Bepaald, onbepaald, deelaangevend, 

samengetrokken lidwoord 
- De bijvoeglijk gebruikte aanwijzende woorden 

(ce, cet, cette, ces) 
- Bezittelijke woorden (mon, ton, son, votre) 
- De indicatif présent van regelmatige 

werkwoorden en enkele onregelmatige 
werkwoorden (avoir, être, aller, pouvoir, devoir, 
vouloIr) in de mate dat deze werkwoorden 
gebruikt worden bij communicatie 

- De ontkenning (ne … pas) 
- De zinsbouw van de bevestigende zin 
- De zinbouw van de vragende zin (de 

intonatievraag met en zonder vraagwoord) 
- Het persoonlijk voornaamwoord onderwerp 
 

             

19 de spreektaal: functionele kennis van 
taalregisters (formele en informele) inzetten (ET 16) 

             

20 de typische kenmerken van bepaalde 
tekstsoorten inzetten bij lezen, luisteren, gesprekken 
voeren en schrijven (ET 17) 
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ONDERSTEUNENDE ATTITUDES              
De leerlingen  
21 tonen bereidheid en durf om te luisteren, te 
lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te 
schrijven (ET 18*) 

             

22 tonen bereidheid tot taalverzorging (ET 19*)              

23 tonen bereidheid om eigen teksten na te kijken 
(ET 12) 

             

24 tonen belangstelling voor de aanwezigheid van 
vreemde talen in hun leefwereld (ET 20*) 

             

25 staan open voor verschillen en gelijkenissen in 
leefwijze, waarden en normen tussen de eigen 
cultuur en de cultuur van een streek waar de 
doeltaal wordt gesproken (ET 21*) 

             

26 blijven zich bij het lezen en het luisteren 
concentreren, ook als ze niet alles begrijpen  
(ET 3, 6) 
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