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  Ik	kan	...
U17 • vragen en zeggen hoe iemand zich  

 verplaatst: te voet / met de fiets / 
 de motor / de bus / de metro / 
 de trein / de tram / de auto.

Tu vas à l’école comment?
Je vais à	pied	/	à	vélo	/	à	moto.	
Je vais en	bus	/	en	métro	/	en	train	/	
	 en	tram	/	en	voiture.

U17 • zeggen hoe vaak iets gebeurt: 
 altijd / dikwijls / soms / nooit.

Je vais toujours / souvent / parfois / à pied.
Je ne vais	jamais en voiture.

U18 • iets over een woning zeggen:
 - delen van een woning benoemen
 
 - voorwerpen in een woning 
  benoemen

Voici le living, la cuisine, une chambre, 
 un coin avec un bureau, la salle de bains, 
 la douche, les toilettes, le garage, le jardin.
Voici un fauteuil, la télé, une lampe, un lit, 
 un banc.

U18 • zeggen waar voorwerpen staan:  
 voor de tv, achter het bed, 
 op de tafel, onder een boom, 
 tussen die twee kamers.

devant la télé, derrière le lit, sur la table, 
 sous un arbre,	entre ces deux chambres

U19 • zeggen wat ik graag doe: zingen,  
 dansen, muziek maken, luisteren  
 naar de radio, naar tv kijken, 
 een sport beoefenen, basketbal  
 spelen, surfen op het internet,  
 chatten, huiswerk maken, 
 oefeningen maken

J’aime chanter. J’aime danser. J’aime faire 
de la musique. J’aime écouter la radio. 
J’aime regarder la télé. J’aime faire du sport. 
J’aime jouer au basket. J’aime surfer sur 
Internet. J’aime chatter. J’aime faire des 
devoirs. J’aime faire des exercices.

U20 • vragen en zeggen hoe iemand heet.
 met het werkwoord s'appeler  
 

Tu	t’appelles comment?
Je	m’appelle Yves.
Vous	vous	appelez comment, madame?
Je	m’appelle Thérèse Bonbec.
Cette femme s’appelle Thérèse Bonbec.
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Ik	kan	daartoe	...

U17 • het werkwoord aller gebruiken. Je vais à Paris. Tu vas	en train? Il va à vélo. 
Nous allons chez nous. Vous	allez	à pied? 
Elles vont à Namur.

U17 • met het werkwoord aller zeggen  
 wat iemand meteen zal doen: 
 naar huis gaan, thuis blijven, 
 naar foto’s kijken, de les beginnen,  
 hier wonen.

Je vais	rentrer. Tu vas	rester	à la maison. 
Elle va	chanter. Nous allons	regarder 
des photos. Vous allez	commencer	la leçon. 
Ils vont	habiter ici.

U18 • het bijvoeglijk naamwoord juist  
 plaatsen
 - voor het zelfstandig naamwoord:  
  een mooi geschenk, een goede  
  fiets, een jonge hond ...
 - achter het zelfstandig 
  naamwoord: een verliefde 
  jongen, een tevreden vriendin,  
  een korte broek...

- un beau cadeau, un bon vélo, 
 un jeune chien ...

- un garçon amoureux, une copine contente,  
 un pantalon court	...

U18 • des door de vervangen voor een  
 bijvoeglijk naamwoord in het  
 meervoud: mooie tafels, 
 oude fietsen, jonge honden ...

de jolies tables, de vieux vélos, 
 de	jeunes chiens ...

U19 • het werkwoord faire gebruiken. Je fais mon devoir. Tu	fais	des photos? Il fait	
des exercices. Nous faisons de la musique. 
Vous	faites du sport. Elles	font un exercice.

• de woorden en woordgroepen 
 uit de vorige unités gebruiken.

Zie de lijst met de woorden van 
unités 17-20 op www.enaction.be

Ik	kan	ook	...
• de vermoedelijke betekenis van een  
 onbekend woord afleiden.

• de betekenis van een onbekend woord  
 opzoeken in een woordenboek.

• zeggen waarover een tekst gaat.

• informatie uit een tekst halen.

• begrijpen wat de leerkracht zegt. Zie de rubriek “Mon prof dit” op het einde 
van elke unité.


