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A. Identificatiegegevens 

Student(e):       Stageschool:       

Klas: 3L of 4L Stageklas:       

Stageles nr.:    Mentor:       

Vaklector: Annelies Wangen / Ellen Van den Berghe Datum stageles:       

Stagelector:       Begin- en einduur:  9:00-9:25 

 

LEERGEBIED:  Frans ONDERDEEL:  Taalinitiatie 

LESONDERWERP: Les sentiments 

B. Opvolging: algemene beoordelingen 

Voorbereiding (1ste versie) 

Besproken met lector:        op datum van:       

Nagezien op datum van:       door mentor:       

 

Bedenkingen door de mentor/lector: 

 met deze lesvoorbereiding mag je lesgeven 

 deze les aanpassen rekening houdend met volgende feedback (zie lesvoorbereiding) 

 deze les opnieuw maken want:     
 
      

 
 
 

 2de versie aanwezig tijdens de realisatie 
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C. Inleidende rubrieken: 

LEERPLANSITUERING:  

 

Er bestaat geen apart leerplan voor taalinitiatie.  

Algemene doelen i.v.m. attitudes waaraan gewerkt wordt tijdens taalinitiatie : plezier beleven aan 
het leren van Frans, een positieve houding en openheid ontwikkelen ten aanzien van het Frans, 
zelfvertrouwen verhogen om het Frans te gebruiken, een cultuur van meertaligheid als normaal 
beschouwen.  

Algemene doelen i.v.m. taalvaardigheden waaraan gewerkt wordt tijdens taalinitiatie : luister- en 
spreekvaardigheid ontwikkelen, leren observeren en analyseren, meer en betere taalvaardigheid 
ontwikkelen. 

 

ZILL 

 

 

 

 

 

OVSG 

 

  
 

GO! 

5.10 SPREKEN OP KOPIËREND NIVEAU 

De leerlingen kunnen vooraf beluisterde woorden en zinnen nazeggen. 

5.25* De leerlingen tonen bereidheid en durf om te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken 
te voeren en te schrijven in het Frans. 

5.26* De leerlingen tonen bereidheid om te streven naar taalverzorging. 

5.27* De leerlingen tonen belangstelling voor de aanwezigheid van moderne vreemde talen in 
hun leefwereld, ook bui-ten de school, en voor de socio-culturele wereld van de taalgebruikers. 
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BEGINSITUATIE: 

Voorkennis van de klasgroep: vermeld hier of de leerlingen al vertrouwd zijn met taalinitiatie. Zo ja, vermeld welke onderwerpen ze al gezien 

hebben: misschien kunnen ze al tellen in het Frans, kennen ze de lichaamsdelen of kleuren al, etc.  

Leerlingspecifieke gegevens: vermeld hier welke leerlingen een andere thuistaal hebben en/of welke leerlingen bv. helemaal geen 

spreekangst hebben,… 

Organisatie: Voor het bord staan (bv.) 20 stoelen in een halve boog. Links / rechts naast het bord staat een tafel voor het materiaal van 

de leerkracht. Er wordt voldoende ruimte voorzien tussen het bord en de stoelen. 

HOOFDDOEL: ▪ Beleven plezier aan het thema “sentiments” aan de hand van spelvormen. 

DOELEN: 
MAX. 4 

1. Durven de Franse benamingen voor de emoties (content(e), amoureux/se, triste, avoir 
peur, fâché, fatigué, jaloux/se) uitspreken. 

2. Voeren eenvoudige instructies uit, met ondersteuning van pictogrammen, mimiek of 
gebaren. 

3. Spreken de Franse woorden op een correcte manier uit. 

4. Duiden de juiste emotie aan als de leerkracht het in het Frans voorzegt. 

ONDERWIJS- EN 
LEERMIDDELEN: 

▪ Pictogrammen (écoutez – répétez – regardez) 

▪ Magneten 

▪ Tekeningen van emoji’s (op stokjes) 

▪ Handpoppen 

▪ Blaadjes tekendictee 

▪ Kaartjes met gevoelens (loopspel) 

▪ Kaartjes voor de leerlingen met emoji’s (sentiment-sentiment) 

 

BRONNEN: ▪ Vandenbroucke, F., Antwoord op huistaakopdracht 9 van Minister van Werk, Onderwijs en 

Vorming 

 



 

AJ 2018-2019  Samen school maken Ankerscholen en Lerarenopleiding LO in Synergie met Accent op ieders talent            4 

D. Bordschema en/of synthese digitaal bordschema: 

Linkerzijbord Middenbord Rechterzijbord 
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E. Lesverloop: Leerinhouden en didactisch handelen 

FASE  1: INSTAP 

Timing: 9u Werkvorm: OLG, demonstreren Doelnr.: 1, 2, 3 

Materiaal: handpop (Jules), kaartjes (op stokjes) met emoties, instructiekaarten 

 

Jules Bonjour les enfants, je suis Jules ! 

LK Bonjour, Jules ! (Maakt een gebaar naar de lln. om te herhalen en wijst pictogram van “répétez” aan.)  

LLN Bonjour Jules !   

Jules Je vais vous enseigner quelques mots en français aujourd’hui ! 

LK Oh, chouette. Qu’est-ce que tu veux nous apprendre, Jules ? 

Jules Bof, je ne sais pas très bien… Mmmm. Je ne sais pas, mais je suis très très content ! 

LK Oh, tu te sens content ? Et pourquoi est-ce que tu te sens content ?  

Jules (neemt handpop) Oh (beetje verlegen), je suis amoureux !  

LK Wie weet wat Jules hiermee bedoelt ? 

LLN Verliefd! 

LK Wie is er hier verliefd ? X (jongen), tu es amoureux ? Y (meisje), als jij verliefd bent, zeggen we « amoureuse ». Répétez.  

 

Jules brengt achtereenvolgens nog de volgende woorden aan: 

- Je suis triste, parce que ma copine n’est plus ici. (als zijn vriendinnetje weg is – uitbeelden) 

- J’ai peur des dragons, ils sont tellement grands ! (hij heeft schrik van de andere, grotere handpop of afbeelding) 

- Je suis fâché parce que j’ai faim et je veux manger. (boos kijken + uitbeelden dat de pop honger heeft)  

- Je suis fatigué à la fin de la journée (geeuwen) 

- Je suis jaloux, ma copine regarde une autre personne.   

TIP: het is belangrijk dat je vermeldt dat het “content-contente”, “amoureux, amoureuse” en “jaloux, jalouse” is, afhankelijk of de 
spreker een jongen of een meisje is. Let op, je legt nog niet de regeltjes van mannelijk/vrouwelijk uit, dat is nu nog niet van belang. Je 
legt dus ook niet uit dat er bv. bij fâché een “e”tje bij komt als het vrouwelijk is. Taalinitiatie is niet schools, regeltjes hoeven nog niet 
gekend te zijn, de leerlingen moeten de woorden enkel durven uitspreken.  

 

FASE  2: KERN 

Timing: 9u05  Werkvorm: instructie, spel Doelnr.: 1, 2, 3, 4 

Materiaal: kaartjes met emoji’s, instructiekaarten, kaartjes met gevoelens voor het loopspel, kopies voor het 

tekendictee 

 

Mondelinge inoefening : Je suis content(e), amoureux/se, triste, fâché, fatigué, timide, jaloux/se, étonné. 

J’ai peur.  

LK Steekt  achtereenvolgens één voor één de verschillende emoties omhoog.  

Zegt daarbij. Je suis content(e), amoureux/se, triste, fâché, fatigué, timide, jaloux/se, étonné. J’ai peur.   

 Je montre chaque visage (uitbeelden!). Vous dites le mot en français. Par exemple… [toont boos gezichtje] Je suis fâché !   

LLN Zeggen luidop samen. Je suis content(e), amoureux/se, triste, fâché, fatigué, jaloux/se. J’ai peur. .  

 

LK  Attention, écoutez ! D’abord, les filles répètent le sentiment. Les filles, 3, 2, 1. (aftellen kan helpen als je wil dat iedereen 
bedenktijd heeft en deelneemt) 
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VARIATIE 

- Gauche  droite (linkerhelft vs rechterhelft van de klas) 
- Le premier rang, deuxième rang, etc. (rij in de klas) 
- Ceux qui ont les cheveux blonds, bruns, noirs 
- Ceux qui portent des lunettes 
- Ceux qui ont mangé des tartines ce matin 
- … 

 

Speelse herhaling / vastzetting : juist of niet juist 

LK Wijst naar pictogram met het oor. Ecoutez. 

Toont een mannetje dat triest is. Je suis contente ? 

LL Antwoorden. Non.  

LK Kijkt verbaasd. Je suis comment ? 

LL Je suis triste ! 

LK D’accord. 

Dezelfde werkwijze wordt een aantal keren herhaald. 

 

Speelse herhaling / vastzetting : uitbeelden 

LK beeldt een emotie uit. Regardez.  

LL Antwoorden. Je suis fâché. 

LK Très bien. Qui veut mimer un sentiment ? 

LL Beeldt uit, de andere lln raden. 

Dezelfde werkwijze wordt een aantal keren herhaald. 

 

Speelse herhaling / vastzetting : loopspel 

LK Jullie mogen jullie per drie zetten en in een rij gaan staan. Ik roep zo dadelijk een gevoel, un sentiment en dan mogen jullie 

naar de tafel rennen om de juiste afbeelding te vinden. De groep die als eerste een juiste afbeelding vindt, wint een punt. 

Bonne chance ! Denk goed na of het over een jongen of een meisje gaat. 

Speelse herhaling / vastzetting : tekendicteewedstrijd  

LK Vous vous mettez en deux rangs. La première personne (uitbeelden: eerste) peut regarder sur le papier avec les visages. La 
dernière personne de la ligne doit compléter les visages vides. Et le reste doit l’aider !  
La première personne chuchote (uitbeelden : fluisteren) le sentiment du premier visage au deuxième élève qui le chuchote au 
troisième, etc. L’équipe qui a la fiche complète le plus vite a gagné !  

LL Tekenen de gezichten van de personages. 

 

FASE  3: SLOT 

Timing: 9u20 Werkvorm: spel  Doelnr.: 2, 3 

Materiaal: kaartjes met emoji’s 

Sentiment – sentiment  

LK Finalement, vous recevez tous une carte avec un sentiment. Vous pouvez vous mettre dans un cercle (uitbeelden: in een cirkel 
gaan staan). Et si je dis ton sentiment, il faut changer de place (uitbeelden: van plaats verwisselen). Une personne se trouve ici, 
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au milieu et cette personne doit essayer de trouver une place. Si je dis “sentiment-sentiment”, tout le monde (uitbeelden: 
iedereen) doit changer de place.  

 

F. Reflectie bij de gegeven les 

Bedenkingen door de student onmiddellijk na de les: 

 

 

 


