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Een dagje Villangues

' s Morgens vertrek je al vroeg van school. Het is wel even rijden naar 
Namur, Louvain-la-Neuve, Tournai of Lille.
In de bus krijg je je button met je naam erop, die is heel belangrijk. Speld hem 
goed zichtbaar op. 
Als je aankomt en uitstapt, on ne parle que le français. Je wordt ontvangen 
door de Belgische medewerkers van Villangues en ja, die spreken alleen maar 
Frans. Maar je zult merken dat het meevalt, je verstaat ze wel.

Op school hebben jullie al groepjes van drie gemaakt en met een aantal an-
dere groepjes krijg je dan van een van de Belgische medewerkers uitleg over 
de dag. 
Je krijgt dan:
- een programma voor de dag: hoe laat je groepje waar moet zijn
- voor ieder van jullie een paspoort waarin je je waardering krijgt
- een plattegrond van de stad waarop precies staat aangegeven waar de
 verschillende posten zijn
- een Mission Impossible.

Je programma heeft zes onderdelen. Het kan zijn dat jouw school een iets 
afwijkend programma heeft gekozen, maar meestal is het programma:
1. Een gesprek in het café
2. Een gesprek met een reiziger
3. De toeristeninformatie
4. Het interview
5. Een broodje kopen bij de bakker, een ansichtkaart en een postzegel kopen 
6. De Mission Impossible. 

Van de eerste drie onderdelen volgt op de volgende pagina's nog een uitleg, 
bij '4. Het interview' mag je vragen wat je wilt, je kunt de vragen vooraf op 
school voorbereiden maar bedenk: je kunt ook een vraag terug verwachten en 
als je een antwoord krijgt, moet je daarop doorvragen,
Opdracht 5 spreekt voor zichzelf. Je krijgt dan geen waardering maar wel een 
stempel dat je geweest bent.
Opdracht 6 bestaat uit ongeveer tien opdrachten die je kunt uitvoeren als je 
een beetje lef hebt om de taal te gebruiken. Ze zijn natuurlijk niet echt on-
mogelijk, je moet gewoon op mensen durven afstappen. Het groepje met de 
meeste goed uitgevoerde opdrachten krijgt een lekkere prijs.

Na de laatste opdracht ga je altijd terug naar de plaats waar je gestart bent. 
Ook als je daarna van je leraar de stad in mag, kom je eerst naar het punt 
waar je de uitleg hebt gekregen. Je levert bij je leraar het paspoort in en de 
leraren kijken ook meteen wie bij de Mission Impossible de meeste punten 
heeft gehaald.

Met dit boekje kun je je heel goed voorbereiden. In alle onderdelen komen 
steeds woorden voor die je in Villangues nodig hebt. Je leest ze, je hoort ze, 
je schrijft ze en je spreekt ze, kortom: je leert ze! De meeste woorden komen 
ook weer op herhaling op de andere pagina's.

VillanguesVillangues Villangues

VillanguesVillangues Villangues

Sprachstadt Sprachstadt Sprachstadt

Sprachstadt Sprachstadt Sprachstadt
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http://www.villangues.be/Gesprek_op_
film/In_het_café.php

Dit fragment is allen te bekij-
ken met een licentie, op de vol-
gende pagina staat een gesprek  
dat u kunt bekijken.

Het gesprek in het café
In het café gaan jullie aan een tafeltje zitten. De medewerker van Taalstad 
gaat jullie vragen stellen over jezelf en over je leventje, bijvoorbeeld: hoe je 
heet, hoe oud je bent, enzovoorts. Kijk hieronder om te zien wat je onder an-
dere moet kunnen. Je krijgt niet altijd letterlijk deze vragen, huisdieren staan 
er bijvoorbeeld niet bij, maar die kunnen ook voorbij komen. De woorden en 
zinnen uit de Carnet de Voyage en die uit dit boek, zul je zeker ook kunnen 
gebruiken.

Hoe goed ik al kan praten over de onderwerpen die we in het café bespreken 
Ik kan vertellen hoe ik 
heet

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen waar 
ik woon

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen op 
welke school ik zit

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen in 
welke klas ik zit

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan mijn vrienden 
beschrijven

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen wat ik 
na school doe

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vragen wat de 
ander in vrije tijd doet

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan zeggen wat ik 
van die activiteit vind

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen hoe 
mijn familie in elkaar 
zit

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan over hun beroep 
vertellen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vragen wat het 
beroep van de ander is

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen welke 
vakken we op school 
hebben

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen wat ik 
van die vakken vind

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan over mijn huis 
vertellen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen wie er 
wonen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen hoe 
mijn kamer eruit ziet

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen over 
de tuin, als we die 
hebben

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

ik kan vragen hoe de 
ander woont

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Voorbeeldgesprek Café
Op de website staan twee voorbeeldfilmpjes. Wat de mensen zeggen, kun je 
ook lezen. Je mag meteen gaan luisteren, je mag eerst lezen, je mag luisteren 
en lezen tegelijk, maar uiteindelijk moet je het zonder hulp kunnen verstaan.  
Scan de QR-code hiernaast. Je moet wel eerst ingelogd zijn op de site.
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Dit fragment is allen te bekij-
ken met een licentie, op de pa-
gina hiernaats staat een gesprek  
dat u kunt bekijken.
http://www.villangues.be/Gesprek_op_film/
Toerisme.php

Hoe goed ik al kan praten over toeristische onderwerpen 
Ik kan iemand begroe-
ten

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan uitleggen waar 
de bezienswaardighe-
den zijn

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen hoe je 
daar kunt komen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen wat de 
openingstijden zijn

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen wat 
het kost

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen waar 
je:

kunt fietsen, zwem-
men, wandelen, moun-
tainbiken, klimmen

een museum kunt be-
zoeken, een bioscoop, 
een voetbalstadion

kunt winkelen, naar de 
kapper gaan, camping- 
spullen kopen

de dokter vindt, de 
apotheek, het zieken-
huis, de tandarts

Ik kan vertellen welk 
openbaar vervoer er is

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... waar de haltes zijn Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... waar je kunt komen Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan op een route 
uitleggen die je moet 
lopen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan de bijzonder-
heden van de stad 
vertellen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen waar 
de mooie gebouwen 
staan

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen waar 
markten zijn

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen waar je 
goedkoop kunt eten

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen 
wanneer er in de stad 
bijzondere feestdagen 
zijn

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

De toeristeninformatie
Praten als toerist kun je het best leren als je een andere toerist iets moet uit-
leggen. Daarom maak je op school een brochure over een stad. Je leraar zal 
vertellen hoe je die stad moet kiezen. 
Op pagina 45 staat hoe je die brochure moet maken.
De regels hieronder helpen je met te bedenken wat er allemaal in moet ko-
men te staan. De woorden en zinnen uit de Reisführer en die uit dit boek, zul 
je zeker ook kunnen gebruiken.

Voorbeeldgesprek Toerisme
Op de website staan twee voorbeeldfilmpjes. Wat de mensen zeggen, kun je 
ook lezen. Je mag meteen gaan luisteren, je mag eerst lezen, je mag luisteren 
en lezen tegelijk, maar uiteindelijk moet je het zonder hulp kunnen verstaan.  
Scan de QR-code hiernaast. Je moet wel eerst ingelogd zijn op de site.
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http://www.villangues.be/Gesprek_op_film/
Reiziger.php

Hoe goed ik al kan praten met een reiziger 
Ik kan gedag zeggen Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vragen hoe 
het is om in België te 
wonen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vragen waar 
iemand vandaan komt

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... en waar hij naar toe 
gaat

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan de dienstrege-
ling lezen en uitleggen 

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan over mijn va-
kantie vertellen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... en hoe ik dan reis

... en met wie

... en wat ik dan doe

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen uit 
welk land ik kom

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Op welke manier ik 
vandaag ben gekomen

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Ik kan vertellen uit 
welke plaats ik kom

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... en hoe ik daar woon Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... en hoe lang ik on-
derweg ben om naar 
school te gaan

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

... en op welke manier 
ik dat doe

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Wat ik al gezien heb 
van de stad

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Wat ik nog ga doen in 
de stad

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Wat ik tot nu toe van 
de stad vind

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Hoe ik het vind om in 
België te zijn

Ik kom woorden tekort In losse woorden In korte zinnen Gemakkelijk pratend

Het gesprek met een reiziger
Je komt iemand tegen, op het station, in de bus, op straat. Gesprekken gaan 
vaak over hetzelfde. Jij ontmoet straks ook een reiziger op het bus- of trein-
station. Kijk hieronder om te zien wat je onder andere moet kunnen. Je krijgt 
niet altijd letterlijk deze vragen, je droomvakantie staat er bijvoorbeeld niet 
bij, maar die kan heel goed voorbij komen. De woorden en zinnen uit de 
Carnet de Voyage en die uit dit boek, zul je zeker ook kunnen gebruiken.

Voorbeeldgesprek Reiziger
Op de website staan twee voorbeeldfilmpjes. Wat de mensen zeggen, kun je 
ook lezen. Je mag meteen gaan luisteren, je mag eerst lezen, je mag luisteren 
en lezen tegelijk, maar uiteindelijk moet je het zonder hulp kunnen verstaan.  
Scan de QR-code hiernaast. Je moet wel eerst ingelogd zijn op de site.
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Frans                                     Nederlands                         Frans                                     Nederlands

Leren luisteren
Woorden die ik moeilijk kan verstaan:

Deze woorden ga ik leren vóór:                                           (schrijf in je agenda)

Woorden die ik al ken of die ik geraden heb

1. Le camping 1

« Émilie ! Je suis tellement content qu’il fasse beau. Je n'ai plus vu le soleil 
depuis longtemps ! »
« Oui, c’est sûr, Tom ! Alors, montons vite les tentes et nous pourrons aller 
nager ! » 
Émilie est allée avec deux amis dans un camping au bord du lac de Constance 
pour le week-end. Là, ils rencontrent Tom, qui est en vacances avec sa famille. 
La famille de Tom installe sa tente juste à côté de la tente d'Émilie et de ses 
amis. Ils pourront donc faire un feu de camp ensemble le soir et discuter. 
Émilie aide Tom à installer sa tente. Elle apprend que la famille de Tom vient 
de Belgique. Ils viennent dans ce camping depuis cinq ans pour profiter du 
soleil du sud. Il pleut beaucoup à Mouscron, la ville natale de Tom. Émilie 
et ses amis ne viennent pas de très loin, Strasbourg plus précisément. C'est 
pourquoi ils viennent au lac de Constance seulement pour le week-end. Le 
soleil brille souvent à Strasbourg, mais la nature autour du lac de Constance 
est plus belle. Émilie a deux petites sœurs qui l'ennuient parfois beaucoup. 
Elle préfère donc voyager seule avec ses amis. Tom, lui, a un frère aîné, mais il 
est déjà adulte et travaille comme médecin. Cela ne lui laisse pas beaucoup de 
temps pour Tom et ils n’ont donc pas l’occasion de partir en vacances 
ensemble.  

Leren luisteren
Woorden die ik moeilijk kan verstaan:

Deze woorden ga ik leren vóór:                                           (schrijf in je agenda)
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Spreken over mijn leven
Maak een woordenveld waarin je losse woorden zet die je wilt gaan gebrui-
ken. Gebruik woorden van de linkerpagina, neem woorden uit de Carnet de 
Voyage 1, 2, 3, 4, en 5 en kies woorden die je zelf al kent.

Oefen in gedachten je gesprek.
Vertel je buurman/- vrouw jouw verhaal.

Aanwijzingen van je leraar

Schematische samenvatting van Le camping 1

50 Omkeren 
Neem de schematische samenvatting en schrijf een verhaal 
waarin alles precies omgekeerd is. Jongen wordt meisje, 
warm wordt koud. Het moet wel een ander verhaal zijn.

Taalregels:
- Avoir
- Être
- Werkwoorden op …er

Signaalwoorden
depuis, pendant, toujours, 
souvent, aussi, alors, 
donc, peut-être, 
possible, même, 
surtout, parce que, 
mais, ensuite, 
ainsi, tout à coup, 
comme
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Leren luisteren
Woorden die ik moeilijk kan verstaan:

Deze woorden ga ik leren vóór:                                           (schrijf in je agenda)

2. La famille Dupont 2

« Hé, papa, il fait beau ! Peut-on aller directement au lac ? » 
« Oui, bonne idée, Marie, allons-y ! Mais Léon a-t-il aussi le temps ? Quand 
sort-il de l'école aujourd'hui ? »
La famille Dupont vit à Chimay depuis 13 ans, dans une belle maison. Chimay 
n’est pas loin du lac de l’Eau d’Heure et Élisabeth, la maman, Paul, le papa, 
leur fille Marie et leur fils Léon aiment faire du bateau à voile sur le lac. Ils 
pratiquent ensemble depuis 10 ans. Comme ils peuvent naviguer sur le lac à 
tout moment, ils sont donc devenus très bons dans ce sport. Chaque fois qu'il 
fait beau, ils vont au lac, sur leur bateau. En vacances, ils prennent toujours 
leur bateau avec eux parce qu’ils adorent naviguer. Si la météo est mauvaise, 
alors ils restent à la maison et jouent à des jeux de société ou passent 
simplement du temps ensemble. Quand ils font quelque chose en famille, 
tout le monde est toujours très heureux. C'est pourquoi ils aiment passer du 
temps sur le voilier. Donc, chaque fois qu'il fait beau et qu’elle a du temps 
libre, toute la famille va sur son bateau.

Frans                                     Nederlands                          Frans                                     Nederlands
Woorden die ik al ken of die ik geraden heb
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Verslaggever
Jouw favoriete persoon (sport, muziek, film, ...) heeft een leuke dag en jij mag 
erbij zijn. Je doet ondertussen verslag aan je vrienden via beeldbellen. Maak 
een woordenveld waarin je losse woorden zet die je wilt gaan gebruiken. Ge-
bruik woorden van de linkerpagina, neem woorden uit de Carnet de Voyage  
2, 3, 6 en 10 en kies woorden die je zelf al kent.

Oefen in gedachten je gesprek.  Vertel je buurman/- vrouw jouw verhaal.

Schematische samenvatting van La famille Dupont 2

50 Toen ik jong was
We zijn nu 50 jaar verder, Leon is opa geworden en hij 
vertelt zijn kleinkinderen over vroeger. Volg in je verhaal de 
schematische samenvatting. Alles in de verleden tijd!

Taalregels:
- avoir
- aller
- zinsbouw
Signaalwoorden
depuis, pendant, toujours, 
souvent, aussi, alors, 
donc, peut-être, 
possible, même, 
surtout, parce que, 
mais, ensuite, 
ainsi, tout à coup, 
comme

Aanwijzingen van je leraar
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Leren luisteren
Woorden die ik moeilijk kan verstaan:

Deze woorden ga ik leren vóór:                                           (schrijf in je agenda)

5. Le voyage scolaire en Angleterre  3

« Attends, je fais encore une photo ! »
« Julia, si tu fais des photos tout le temps, tu n’auras plus de batterie en 
arrivant ! »
La classe 5B du lycée de Dinant fait route vers l’Angleterre depuis plusieurs 
heures. Après le trajet en ferry, le voyage en bus jusqu’à Cardiff dure encore 
plusieurs heures. Agacée, Mme Deforest s'assoit sur son siège et elle essaie de 
regarder le programme des prochains jours en paix. À côté d'elle, M. Bremer 
est assis la bouche grande ouverte et ses ronflements font beaucoup de bruit. 
À l'arrière du bus, les élèves font les fous : on peut les entendre parler et rire 
avec enthousiasme. La plupart des élèves ne sont jamais allés en 
Angleterre et ils sont donc très heureux de découvrir le pays. Beaucoup d’en-
tre eux regardent par la fenêtre avec émerveillement. Mme Deforest planifie 
cette excursion depuis un an, dans le cadre du cours d’anglais. À cette fin, elle 
a réservé un camping près de Cardiff. Pendant le séjour, elle a prévu 
plusieurs voyages dans différents sites et châteaux. Le dernier jour, ils iront 
voir les bijoux de la couronne dans la London Tower. À partir d'aujourd'hui, 
on ne parlera qu’anglais. Ainsi les élèves pourront, espérons-le, améliorer 
leurs compétences en anglais pendant le voyage de classe.

Frans                                     Nederlands                          Frans                                     Nederlands
Woorden die ik al ken of die ik geraden heb
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Nieuwsbericht
Je gaat een filmpje opnemen waarin je verslag doet van dit 
uitstapje naar Engeland. Je volgt daarbij de schematische 
samenvatting. Je schrijft je tekst eerst uit. 

Schematische samenvatting van Le voyage scolaire en Angleterre  3

Taalregels:
- Werkwoorden op -er
- Het voltooide deelwoord
- Vraagwoorden

Signaalwoorden
depuis, pendant, toujours, 
souvent, aussi, alors, 
donc, peut-être, 
possible, même, 
surtout, parce que, 
mais, ensuite, 
ainsi, tout à coup, 
comme

50

Aanwijzingen van je leraar

Échange
Je bent op uitwisseling met een school in Namur. Je zit bij een Belgisch gezin 
in huis. Beschrijf alles wat er gebeurt: hoe wonen ze, hoe zit de familie in el-
kaar, wat voel je, hoe ga je met de Belgische leerling om? Maak een woorden-
veld waarin je losse woorden zet die je wilt gaan gebruiken. Gebruik woorden 
van de linkerpagina, neem woorden uit de Carnet de Voyage 2, 4, 5 en 6 en 
kies woorden die je zelf al kent. 
Oefen in gedachten je gesprek.

NamurNamur
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Leren luisteren
Woorden die ik moeilijk kan verstaan:

Deze woorden ga ik leren vóór:                                           (schrijf in je agenda)

6. Ce garçon 1

« Quand doit-on rendre le travail de sciences ? »
« Vendredi ! »    « Vendredi ? Comment puis-je y arriver ? »
Vendredi prochain, Martin doit rendre son dernier travail de sciences de l’an-
née. Il n’a pas beaucoup travaillé pour l’école depuis le début de l’année sco-
laire, surtout pour les sciences. Honnêtement, il n’a même pas tout le temps 
fait ses devoirs. Quand sa maman, Sabine, lui demandait « Quels sont les 
devoirs que tu dois faire cette semaine ? », il répondait souvent qu’il n’en avait 
pas. Mais maintenant, il a un gros problème. S’il ne réussit pas le 
dernier travail, il obtiendra une note insuffisante dans le bulletin final. Et cela 
le fera probablement doubler son année. « Pourquoi ne pas avoir commencé 
plus tôt ? Maintenant, il ne me reste que dix jours. » L’idée de ne pas faire sa 
dernière année avec ses amis le rend assez triste. Alors il va chez sa mère et 
il lui avoue tout.  Comme Sabine sait que c’est important, elle ne le gronde 
pas. Le plus urgent est de trouver une solution. Martin a une idée : Tom, son 
frère, est à l’université et a toujours été bon en sciences. Peut-être peut-il 
l’aider ? Alors ils appellent Tom, qui est immédiatement prêt à aider et arrive 
à la maison dans l’après-midi. À partir de ce jour, les deux frères travaillent 
trois heures par jour – un exercice épuisant ! Après dix jours, Martin réussit 
le travail, mais de justesse ! C’est pourquoi il se promet dorénavant de faire 
tous ses travaux dès le début de l’année. C’était une leçon pour lui !  

Frans                                     Nederlands                          Frans                                     Nederlands
Woorden die ik al ken of die ik geraden heb
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Schematische samenvatting van Ce garçon 1

Mentor
Martin vertelt zijn mentor wat hem dwars zit en hoe hij dat 
heeft opgelost. Volg de schematische samenvatting.
                                                          

50
Signaalwoorden
depuis, pendant, toujours, 
souvent, aussi, alors, 
donc, peut-être, 
possible, même, 
surtout, parce que, 
mais, ensuite, 
ainsi, tout à coup, 
comme

Aanwijzingen van je leraar

Taalregels:
aller, faire, 
vouloir, pouvoir, 
devoir, lire

Kleding
Kleren, wat vind je ervan? Wat is jouw favoriete kleding, heb je die eigenlijk 
wel? Wie koopt jouw kleren, wie betaalt ze?
Maak een woordenveld waarin je losse woorden zet die je wilt gaan gebrui-
ken. Gebruik woorden van de linkerpagina, neem woorden uit de Carnet de 
Voyage 8 en kies woorden die je zelf al kent.
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Aanwijzend voornaamwoord
met zelfstandig naamwoord:
dit/deze (le) ce/cet 
dit/deze (la) cette
deze (meerv) ces

Zonder zelfst. naamw. erachter
dit/deze (le) celui
dit/deze (la) celle
deze (meerv) ceux/celles

Dit / deze   hier / daar:
celui-ci / celui-là
celle-ci / celle-la
ceux-ci / ceux-là   celles-ci /celles-là

Taalregels

Als je heel goed wilt worden in een taal, zijn de taalregels heel belangrijk. Je moet er 
heel veel tijd aan besteden om die regels goed te gaan beheersen. Die tijd heb je op 
school niet. Iedereen weet dat je een buitenlander bent en niemand neemt het je kwa-
lijk als je wat foutjes maakt, daar hoef je niet bang voor te zijn. 
Om je te kunnen redden is woordenschat wel heel belangrijk, zonder woorden kun je 
niets uitleggen. Daarom besteden we in dit boek vooral aandacht aan het vergroten van 
je woordenschat. 
Daarnaast zijn een paar taalregels wel heel handig om goed te beheersen. Op deze pa-
gina staan die, je leraar zal ze aanvullen met wat hij/zij ook belangrijk vindt.

Avoir
ott   ovt 
j'ai j'avais
tu as tu avais
il/elle a il/elle avait
nous avons nous avions
vous avez vous aviez
ils ont ils avaient

Werkwoorden op ...er
je travaille
tu travailles
il/elle travaille
nous travaillons
vous travaillez
ils travaillent

j'ai travaillé

Onregelmatige werkwoorden
Van de belangrijkste onregelmatige werkwoord-
en geven we de ott en het voltooide deelwoord

Aller
je vais
tu vas
il/elle va
nous allons
vous allez
ils vont

Je suis allé

Faire
je fais
tu fais
il/elle fait
nous faisons
vous faites
ils font

j'ai fait

Vouloir
je veux
tu veux
il/elle veut
nous voulons
vous voulex
ils veulent

j'ai voulu

Pouvoir
je peux
tu peux
il/elle peut
nous pouvons
vous pouvez
ils  peuvent

j'ai pu

Devoir
je dois
tus dois
li/elle doit
nous devons
vous devez
ils doivent

j'ai dû

Lire
je lis
tu lis
il/elle lit
nous lisons
vous lisez
ils lisent

j'ai lue

Vraagwoorden
Qui Wie
Quoi Wat
Pourquoi? Waarom 
Comment Hoe
Où Waar
Quand Wanneer
Quel Welke (mannelijk)
Quelle Welke (vrouwelijk
Quels Welke (meervoud mnl)
Quelles Welke (meervoud vrl)

Persoonlijk voornaamwoord
ond l.v. m.v. m.v.
ik mij mij aan mij
je me me à moi 
tu te te à toi
il le l' lui à lui
elle la l' lui à lui
nous  nous nous à nous
vous vous vous à vous
ils les  leur à eux

Bezittelijk voornaamwoord
ik mijn (le) mijn (la) mijn (les)
je  mon ma mes
tu  ton ta tes
il son sa ses
elle son sa ses
nous notre notre nos
vous votre votre vos
lui leur  leur  leurs

Être
ott ovt
je suis j'étais
tu es tu étais
il/elle est il/elle était
nous sommes nous étions
vous êtes vous étiez
ils sont ils étaient
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De toeristeninformatie, een brochure maken

Bij dit onderdeel ben jij de deskundige! Je komt tegenover iemand te zitten 
die alles wil weten van een plaats, in België of in Frankrijk bijvoorbeeld.
De voorbereiding doe je op school.
1. Kies een plaats.
2. Verzamel daarover veel informatie.
3. Maak een toeristengids over jouw plaats waarin de volgende informatie
  staat:

a. Bezienswaardigheden: 
- Wat er te zien is
- Wat er te doen is
- Waar dat is
- Wat de toegang kost
- Hoe laat het geopend is
- Hoe je er kunt komen 

b. Overnachtingsmogelijkheden: 
- Wat de mogelijkheden zijn
- Waar dat is
- Wat het kost

c. Winkelen: 
- Waar de winkelstraten zijn
- Wat voor soort winkels er zijn
 Vanaf hier kun je zelf bedenken wat je daarbij allemaal zou moeten 
 onderzoeken

d. Sportmogelijkheden

e. Cultuur: muziek, film dans, festiviteiten

f. Markten

g. Daguitstapjes in de omgeving

h. Wat je zelf nog tegenkomt.

i. Plattegrond van de stad.
 Je moet iemand kunnen uitleggen hoe hij van A naar B komt: ‘en dan
 gaat u hier de brug over, en dan daar naar rechts en na 5 kilometer 
 linksaf de  … straat in.

Bij het maken van je gids besteed je niet veel tijd aan ‘het mooi maken’, daar 
gaat het niet om. Het belangrijkste is dat je de taal gebruikt. Natuurlijk mag 
je er best wel wat plaatjes bij plakken. Je mag het op de computer maken, 
maar je mag geen zinnen vanaf internet kopiëren en plakken. Geloof ons: je 
leraar en de ‘native speaker’ herkennen dat meteen! 
Als je in Villangues bent, geef je jouw toeristengids. Je mag zelf aantekenin-
gen in het Nederlands bij je hebben. Tegenover je vind je een toerist die heel 
graag van alles wil weten.
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50

50

50

50 Pyjamaparty 
Je krijgt één of meer vrienden of vriendinnen die blijven 
slapen, waar praten jullie over, wat ga je doen?
Carnet de Voyage: 1, 2, 3, 4, 5

50

50

50 En hoe zit het bij jou thuis?
Een nieuwe vriend vraagt je hoe je familie in elkaar zit, wat 
iedereen doet en hoe jullie met elkaar omgaan. Maak een dia-
loog met minstens tien vraagwoorden. Carnet de Voyage: 1, 2, 3, 4, 10
                                                                   

50

50

50

Op stap
Met vier vrienden/vriendinnen vijf dagen in een Centerparcs 
huisje en zonder ouders erbij! Hoe gaan die dagen eruit zien? 
Wat gaan jullie doen?                              Carnet de Voyage: 3, 6, 9, 10

50
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50

50

Rondleiding in je eigen stad
Je staat voorin de bus en je leidt een groep toeristen rond door 
jouw stad.              Carnet de Voyage: 3, 6, 7, 9, 10

50

50

50

Ik houd van ze, ik haat ze
Lena heeft het maar zwaar, of niet? Hoe soepel zijn jouw ou-
ders, wat mag je wel en wat beslist niet? Welke redenen geven 
ze en wat vind je ervan?                      Carnet de Voyage: 2, 3, 4, 5 en 8

50

Later, als ik groot ben, ...
Misschien moet je er nu nog niet aan denken, of verlang je al hevig 
naar een verliefdheid. Maar hoe zie jij je leventje later voor je? Ben 
je alleen, heb je een relatie? Hoe leef je dan?    Carnet de Voyage: 2, 3, 4, 10                                                                                                              

50

50

50

Als ik heel veel geld had, ...
Tja, wat zou je dan doen? Met wie, waar, en wanneer?    

                                                                               Carnet de Voyage: 2, 3, 4, 10                                                                                                              

50

50
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dbp Villangues - Butersdijk 2 - 7434RG Lettele

tel: 0570 - 234057

e-mail: info@villangues.be

Een reis naar Taalstad, in België of op school
Je leert Frans om mensen te kunnen begrijpen of om iets aan hen te 
kunnen vertellen. Daarvoor heb je vooral heel veel woorden nodig 
en een paar heel belangrijke taalregels.
In dit boek leer je die door ze heel veel nodig te hebben: bij het 
lezen, het luisteren, het schrijven en het spreken.
Je zult niet foutloos Frans gaan spreken of schrijven, maar dat hoeft 
ook niet. Het gaat erom dat je goed te begrijpen bent.
Voorin het boek kun je bijhouden hoe goed je iets al onder woor-
den brengt, dat zijn drie heel belangrijke bladzijden.

Heel veel succes!

 


