
Mon dossier personnel  

 

Je gelooft het misschien niet, maar na een paar lessen kun je al best veel over jezelf 

vertellen in het Frans. Daarom ga je de komende schooljaren alles wat je hebt geleerd gelijk 

in de praktijk toepassen, door een persoonlijk dossier aan te leggen, waarin je allerlei 

gegevens over jezelf verzamelt. Hierin komen allerlei onderwerpen voorbij: 

 

- jezelf voorstellen 
- je eigen huis te beschrijven (+ plattegrond) 
- een familiestamboom maken (+ getekende stamboom!) 
- je rooster beschrijven 
- een foto van jezelf beschrijven op het gebied van uiterlijk en kleding  
- je hobby’s beschrijven  
- het weer beschrijven  
- vertellen wat je gisteren gedaan hebt 
- eten en drinken 
- film/televisie 
- je (ideale) vriendje/vriendinnetje 
- muziek en je lievelingsartiest 
- de toekomst 
- dieren 

 

Deze onderwerpen (en meer) krijg je in dezelfde volgorde als waarin ze in het boek aan de 

orde komen. Zo heb je alle informatie die je kunt gebruiken gelijk bij de hand! Iedere 

opdracht verschijnt in Fronter, en de docent geeft aan wanneer er nieuwe opdrachten 

beschikbaar zijn. Ook krijg je van de docent uitleg over de data waarop je opdrachten moet 

inleveren, de manier waarop je de opdrachten moet inleveren enz. 

 

Hoe moet het eruit zien? 

Het werk wordt beoordeeld op de onderstaande onderdelen, dus daar moet je op letten: 

- volledigheid / uitgebreidheid van de informatie  

(staat er genoeg informatie in? Is aan alle opdrachten voldaan?) 

- correctheid van het Frans (zitten er niet teveel grote fouten in wat betreft spelling en 

grammatica van het Frans?) 

- verzorging van het dossier 

(ziet het er netjes uit, zitten er leuke plaatjes/foto’s bij?) 
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Krijg ik er een cijfer voor? 

De docent legt uit wanneer je er een cijfer voor krijgt, en hoe vaak dit cijfer dan meetelt. 

 

Waarschuwing: 

Maak zoveel mogelijk gebruik van de kennis die je hebt! (denk aan de zinnetjes en de 

woorden uit de apprendres bij iedere unité) 

- Je mag woorden opzoeken in het woordenboek (maar niet teveel). Bij elke opdracht 

staat een leeg kader onder aan de bladzijde, waarin je de woorden kunt noteren die 

je voor die opdracht hebt opgezocht. Je noteert het woord en de betekenis.(bijv. bij 

de opdracht over je huisdier noteer je in het kader: de cavia = le cochon d’Inde) 

- Haal vooral geen dingen klakkeloos van Internet en vertaal ook niets via een 

vertaalprogramma, want dan komen er rare fouten in je dossier te staan en doorziet 

de docent meteen dat je het niet zelf geschreven hebt! 

- Natuurlijk mag je best je docent, vader, moeder, broer of zus om hulp vragen, maar 

het is het allerbelangrijkste dat je zelf de opdrachten maakt en dat jij ervan leert! 

 


