
 

 

 

 

WAT WORDT ER VERWACHT? 

 Vragen kunnen beantwoorden over jezelf. 

 Vragen in verband met het dagelijkse leven.  

 Basis woordenschat om jezelf te kunnen voorstellen, iemand te kunnen beschrijven, eten en drinken, 

vrijetijdsbesteding, informatie te vragen en kunnen geven (bv. de weg uitleggen, zeggen waar iets ligt 

…). 

 Correct gebruik van de tegenwoordige tijd / le présent de l’indicatif. 

 

ER ZIJN 4 DELEN IN DEZE PROEF 

Compréhension orale / Luistervaardigheid 

Er worden 4 luisterfragmenten afgespeeld waarover je schriftelijk vragen dient te beantwoorden. 

Het betreft dialogen uit het dagelijks leven: dialoog in een restaurant, in een postkantoor, in een station, op het 

stadhuis ... 

Compréhension écrite / Leesvaardigheid 

Je krijgt 2 teksten en een origineel document te lezen. 

De teksten betreffen de identiteit van iemand, de levensloop, de familie … 

Het authentiek document kan een aankondiging zijn van een film, een voorstelling, een museum …. 

Je dient over deze te lezen teksten vragen te beantwoorden. 

Production écrite / Schrijfvaardigheid en schriftelijke interactie 

Bestaat uit: een fiche invullen met je persoonlijke gegevens, korte zinnen schrijven bij een foto of bij een 

document of bij een tekening ...). 

Production orale - Interaction orale / Spreken - mondelinge interactie 

Bestaat uit 3 deeltjes:  

 je moet iets vertellen over een prent of over een foto die we je tonen 

 je moet iets zeggen over jezelf (je familie, je hobby, je interesses ...) 

 we doen een rollenspel: kaartje kopen in de bioscoop, in het station, een bestelling plaatsen op 

restaurant, iets gaan drinken ….) 
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WAT WORDT ER VERWACHT? 

 Vragen kunnen beantwoorden over jezelf en over je familie en vrienden. 

 Vragen in verband met het dagelijkse leven. 

 Woordenschat ivm jezelf en anderen, eten en drinken, vrijetijdsbesteding, het weer en de seizoenen, 

informatie vragen en kunnen geven. 

 Iets vertellen over de toekomst:  kunnen zeggen wat je zou willen doen (werk, studies … ), iets 

organiseren: een bezoek aan een stad, een feest …). 

 Correct gebruik van de volgende tijden: le présent de l’indicatif, le futur proche, le futur simple, le 

conditionnel de politesse. 

 

ER ZIJN 4 DELEN IN DEZE PROEF 

Compréhension orale / Luistervaardigheid 

Er worden 4 luisterfragmenten afgespeeld waarover je schriftelijk vragen dient te beantwoorden. 

Het betreft dialogen uit het dagelijks leven : iemand stelt zich voor, vragen aan mensen in de straat, het weer, 

situaties waarbij iemand informatie vraagt en anderen info geven ... 

Compréhension écrite / Lezen 

Je krijgt een aantal originele document te lezen. 

Kan een aankondiging zijn van een feestje, een film, een voorstelling, een museum. 

Je dient over deze teksten vragen te beantwoorden. 

Production écrite / Schrijfvaardigheid 

Bestaat uit: schrijf zinnen bij een afbeelding, schrijf een korte tekst ( onderwerp kan zijn: een uitstap die je wil 

maken, een activiteit die je zou willen doen, een sport die je zou willen beoefenen …) 

Production orale - Interaction orale / Spreken - mondelinge interactie 

Bestaat uit 3 deeltjes :  

 je kan iets vertellen over een prent of over een tekening die we je tonen 

 je kan vertellen waarvoor iets dient of waarvoor jij iets bepaald gebruikt (een gsm, een routeplanner, 

internet, een PC …) 

 we doen een rollenspel:  je hebt de lotto gewonnen wat ga je doen? je mag een week op reis naar 

waar trek je? of een interview. 
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WAT WORDT ER VERWACHT? 

 Vragen kunnen beantwoorden over jezelf en over je familie en je vrienden 

 Vragen in verband met het dagelijkse leven  

 Woordenschat ivm jezelf en anderen, je voorkeuren, je gevoelens, informatie vragen en kunnen geven 

 Iets vertellen over het verleden:  kunnen zeggen wat je vroeger gedaan hebt (werk, studies … ), een 

leuke of minder leuke herinnering vertellen (een bezoek aan een stad, een ongeval …) 

 Correct gebruik van de volgende tijden: le présent de l’indicatif, le passé récent, le passé composé, 

l’imparfait, le conditionnel de politesse. 

 

ER ZIJN 4 DELEN IN DEZE PROEF 

Compréhension orale / Luistervaardigheid 

Er worden 5 luisterfragmenten afgespeeld waarover je schriftelijk vragen dient te beantwoorden. 

Het betreft dialogen uit het dagelijks leven:  je familie, relaties, het werk, de actualiteit ... 

Compréhension écrite / Lezen 

Je krijgt een aantal originele document te lezen. 

Het kan een stripverhaal zijn, een verhaal, een actueel onderwerp, een krantenartikel  

Je dient over deze te lezen teksten vragen te beantwoorden. 

Production écrite / Schrijfvaardigheid 

Bestaat uit: schrijf een tekst bij een afbeelding, schrijf iets over jezelf, geef je mening over een actueel 

onderwerp. 

Production orale - Interaction orale / Spreken - mondelinge interactie 

Bestaat uit 3 deeltjes:  

 je moet iets vertellen over een prent of over een tekening die we je tonen 

 je kan je mening geven over een actueel onderwerp, je kan uitleggen waarom je iets verkiest 

 we doen een rollenspel: een interview, een sollicitatiegesprek, een gesprek tijdens een date 
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WAT WORDT ER VERWACHT? 

 Vragen kunnen beantwoorden over jezelf, je familie, je vrienden en de actualiteit 

 Vragen in verband met het dagelijkse leven. 

 Gesprek kunnen voeren ivm jezelf en anderen, informatie vragen en kunnen geven, je mening geven 

en argumenteren. 

 Iets vertellen: kunnen zeggen wat je vroeger gedaan hebt (werk, studies … ), vertellen wat je zou 

willen doen in de toekomst (een bezoek aan een stad, …). 

 Kunnen vertellen wat je gewoontes zijn. 

 Correct gebruik van de volgende tijden: le présent de l’indicatif, le futur proche, le futur simple, le 

passé récent, le passé composé, l’imparfait, le conditionnel de politesse, l’impératif. 

 

ER ZIJN 4 DELEN IN DEZE PROEF 

Compréhension orale / Luistervaardigheid 

Er worden 5 luisterfragmenten afgespeeld waarover je schriftelijk vragen dient te beantwoorden. 

Het betreft dialogen uit het dagelijks leven: je familie, relaties, het werk, de actualiteit ... 

Compréhension écrite / Lezen 

Je krijgt een aantal originele documenten te lezen. 

Het kan een filmrecensie zijn, een boekbespreking, een reisverslag, een interview met een bekend persoon ... 

Je dient over deze te lezen teksten vragen te beantwoorden. 

Production écrite / Schrijfvaardigheid 

Bestaat uit: een foto beschrijven. 

Schrijf een korte tekst ( onderwerp kan zijn: iets over jezelf, een herinnering, iets aan iemand vertellen, je 

mening geven over een actueel onderwerp … ). 

Production orale - Interaction orale / Spreken - mondelinge interactie 

Bestaat uit 3 deeltjes:  

 je krijgt een stukje verhaal en je maakt het verhaal af 

 je kan je mening geven en argumenteren ivm een actueel onderwerp: datingsites, online winkelen, 

afhaalmaaltijden ... 

 we doen een rollenspel: mogelijke situaties : telefonische boeken van een hotel, je hebt autopech en 

je belt de hulpdiensten, een gesprek bij de dokter ... 
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