
10 ORIGINELE TIPS VOOR FRANSE LES OP DE BASISSCHOOL MET

 “LE FRANÇAIS ILLUSTRÉ”.

Van Youtuber Jérôme Paul. Februari 2020.

• Youtube-kanaal: www.Youtube.com/LeFrancaisIllustre, met meer dan 200 gratis 

Franse lesvideos met plaatjes voor beginners.

• Website, met oefeningen en spellen bij de videos: https://lefrancaisillustre.com

Frans leren op een natuurlijke manier: naar plaatjes kijken en zinnen beluisteren. 

TIP 1: Het alfabet leren ‘bij de opticien’. Er zijn allerlei manieren om het Franse alfabet 

te oefenen met kinderen:

– laat je leerlingen hun naam spellen;

– laat ze oefenen met alfabet-rijmpjes (zoek op internet op ‘comptine alphabet français’)

– speel galgje in het Frans (le jeu du pendu);

– speel een rollenspel ‘bij de opticien’. Één leerling is opticien en laat een andere leerling 

letters van verschillende groottes lezen om de ogen te testen. Op Le Français Illustré vind 

je hier een leuke video over: https://lefrancaisillustre.com/les-lunettes-video-193/

https://lefrancaisillustre.com/les-lunettes-video-193/
https://lefrancaisillustre.com/
http://www.Youtube.com/LeFrancaisIllustre


Tip 2: Vocabulaire oefenen met flashcards: Help je leerlingen de betekenis van 

woorden beter te onthouden door hun visuele intelligentie te gebruiken. Dat doe je 

bijvoorbeeld zo: kijk eerst samen een video van Le Français Illustré. Vraag je leerlingen 

daarna om flashcards te maken met aan de ene kant een Frans woord en aan de andere 

kant het bijpassende plaatje. Of laat ze een eigen woordenboek maken met woorden en 

plaatjes. Voorbeeldvideo: https://lefrancaisillustre.com/un-train-en-retard-video-184/

Tip 3: Uitspraak oefenen door te herhalen. Zeg eens eerlijk...hoeveel minuten spreekt 

een leerling Frans in jouw les? Voor veel leerlingen blijft het Frans vooral een geschreven 

taal. Het is niet makkelijk – zeker niet voor beginners – om Franse zinnen te maken en uit 

te spreken. Toch is dit juist het geschikte moment om de uitspraak te oefenen. De meest 

eenvoudige manier om je leerlingen te laten spreken is door hen woorden en zinnen te 

laten herhalen. Sinds mensenheugenis zeggen docenten zinnen voor die ze hun 

leerlingen laten herhalen. Met de videos van Le Français Illustré wordt dit alleen maar 

makkelijker. Je kunt zelfs als huiswerk opgeven om videos te bekijken en na te zeggen wat

je hoort. Voorbeeldvideo: https://lefrancaisillustre.com/jai-perdu-mes-cles-video-187/

TIP 4. Spreekvaardigheid oefenen met plaatjes (met en zonder tekst): Op de site van 

Le Français Illustré vind je de fichiers Bis, waarmee je de spreekvaardigheid van je 

leerlingen kunt oefenen. Een fichier Bis is een Powerpoint-presentatie van een video, met 

een serie plaatjes zonder tekst, gevolgd door dezelfde serie plaatjes met tekst. Kijk eerst 

samen met je leerlingen een video van Le Français Illustré. Vraag vervolgens aan de 

leerlingen wat de serie plaatjes zonder tekst zou kunnen betekenen in het Frans. Het 

antwoord corrigeren is eenvoudig, want je kunt simpelweg de volgende dia laten zien. Hier

kan je de fichiers vinden: https://lefrancaisillustre.com/lexpression-orale-en-classe-avec-

les-fichiers-bis-du-francais-illustre/ Mis je een fichier? Aarzel niet Jérôme te vragen er een 

te maken. Voorbeeldvideo:  https://lefrancaisillustre.com/las10pirateur-video-182

Tip 5: Geluiden raden. Vraag je leerlingen hun ogen te sluiten en laat hen een kort Frans 

verhaaltje horen met herkenbare geluiden: het blaffen van een hond, 12 klokslagen, een 

deur die piept, het slaan van een hart...Vraag hen om in hun hoofd een voorstelling te 

maken van wat ze horen. Je zult ervan verstelt staan – zelfs bij echte beginners – hoeveel 

ze begrepen hebben van het verhaal en hoeveel woorden ze onthouden hebben. Gebruik 

hiervoor de podcasts van Le Français Illustré. Voorbeeld: 

https://lefrancaisillustre.com/maison-hantee-podcast-11-le-francais-illustre/
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Tip 6: Spreekvaardigheid oefenen met een ‘magische formule’.

Een handige manier om spreekvaardigheid te oefenen met je leerlingen is met de formule:

‘Dans…, il y a....’ (In...is/zijn er…). Twee voorbeelden om met deze constructie te oefenen:

• Geef je leerlingen een serie woorden en laat hen zinnen maken met de woorden 

en de ‘magische formule’, bijvoorbeeld: la maison (het huis) – la chambre (de 

slaapkamer) – l’armoire (de kast) – la boîte (de doos) – les mouchoirs (de 

zakdoeken]. Je kunt hiermee zinnen laten maken als: Dans la maison, il y a une 

chambre. Dans la chambre, il y a une armoire. Dans l’armoire, il y a une boîte. 

Dans la boîte, il y a des mouchoirs.

• Of laat hen een rollenspel spelen bij het politiebureau. Iemand is bestolen en is zijn

rugzak kwijt. De politie vraagt wat er in de rugzak zit en het slachtoffer somt op: 

‘Dans mon sac à dos, il y a mon portefeuille. Dans mon portefeuille, il y a ma carte 

d’identité, ma carte de crédit et 30 euros’ (In mijn rugzak, zit mijn portefeuille. In 

mijn portefeuille, zitten mijn identiteitskaart, mijn creditkaart en € 30.

Voorbeeldvideo: https://www.youtube.com/watch?v=JFCIUPOrGow

Tip 7: Spreken in staccato-zinnen. Een leuke spreekvaardigheidsoefening – ook voor 

beginners! – is het beschrijven van een apparaat of handeling met de 6 woorden: “Je (ik) / 

fais (doet) / mets (legt) /  prends (neemt) / ça (dit of dat) / là (daar). Voorbeeldzinnen:

– Je fais ça (Ik doe dit).

– Je prends ça (Ik pak dat).

– Je mets ça là (Ik leg dat daar neer).

Voeg eventueel toe: Et voilà! (Klaar is Kees!)

Het leuke van deze oefening is dat je leerlingen helpt hun spreekangst te overwinnen, 

door heel kleine zinnen – staccato-zinnen – te maken. Ze kunnen de zinnen steeds een 

beetje langer maken en zonder dat ze er erg in hebben, zijn ze zomaar Frans aan het 

spreken! Voorbeeldvideo: https://lefrancaisillustre.com/un-couteau-video-194 

Tip 8: Skipping the classroom: geef je leerlingen als huiswerk op om een filmpje te 

kijken van Le Français Illustré. In de daaropvolgende les kun je dan aandacht besteden 

aan de grammatica, vocabulaire, de mondelinge of schriftelijke vaardigheid, waar in het 

filmpje aandacht aan wordt besteed. Voorbeeldvideo: https://lefrancaisillustre.com/la-

citronnade-video-180/.
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TIP 9: Maak een Whatsapp-groep: blijf de Franse taal onder de aandacht brengen, door 

een Whatsapp-groep te maken met je leerlingen en hen iedere dag een video te sturen 

van Le Français Illustré. Voorbeeldvideo https://www.youtube.com/watch?v=CF0HufKgtPU

Tip 10: La Francophonie! Vergeet niet – zelfs bij ‘absolute beginners’ – aandacht te 

besteden aan de cultuur van Frankrijk en andere Franstalige landen. Spreek dan niet 

alleen over Parijs, de Eifeltoren, croissants en 14 juillet, maar ook over andere Franstalige 

steden met hun monumenten, hun eetgewoonten en hun feesten. Je creëert zo variatie in 

je lessen en laat gelijk zien dat de Franse taal op alle 5 werelddelen gesproken wordt. 

Voorbeeldvideo: https://lefrancaisillustre.com/bruxelles-video-188/

 

Klik hier voor meer lestips bij de videos van Le Français Illustré (in het Frans).

 

    TIP: Lees het interview met Youtuber Jérôme Paul op deFranseJuf.nl  
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https://www.defransejuf.nl/wp-content/uploads/2020/02/Tips-voor-de-Franse-les-bij-de-videos-van-Le-Francais-Illustre-van-Jerome-Paul-Fevr-2020.pdf
https://www.defransejuf.nl/le-francais-illustre-frans-leren-met-plaatjes/

