
LESSENSERIE MET WERKBLADEN “BIJ DE FRANSE BAKKER”

Voor: groep 4 t/m 6 van de basisschool (7-10 jaar)

Winnaar prijsvraag Dag van de Franse Taal 2020 “Mijn leukste Franse les 

in het PO”: Karin Toxopéus, groepsleerkracht, Heijbergschool Rotterdam.

Oordeel van de jury: de lessenserie is toegankelijk en goed opgebouwd. Karin heeft aantrekkelijke 
werkbladen toegevoegd aan bestaand lesmateriaal en laat de kinderen direct toepassen wat ze 
geleerd hebben. Op een overtuigende manier laat ze zien hoe je jonge kinderen plezier mee kunt 
geven in het leren van een vreemde taal en dat Frans leren op de basisschool zinvol én leuk is.”

Platform Vroeg Frans – dé netwerkorganisatie voor docenten Frans in het basisonderwijs –
platformvroegfrans@gmail.com
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INHOUD SERIE ‘BIJ DE FRANSE BAKKER’

Voor: groep 4 t/m 6 van de basisschool

Lesduur: 3 lessen van 30 à 45 minuten.

Les 1 Bonjour! 

- Woordweb: Wat weet je over Frankrijk?

- Alain le Lait : Bonjour, bonjour! https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50

- Wat heb je geleerd?

- Bonjour / au revoir.

- Werkblad ‘Bonjour!’

Les 2 Hoe heet jij? / Tellen tot 10

- Hoe begroet je een nieuw iemand? 

- Bonjour / comment tu t’appelles? / tu as quel âge?

- Getallen tot 10 https://www.youtube.com/watch?v=lsc3qLMaCu8

- Werkblad ‘Comment tu t’appelles?’

Les 3 Bij de bakker / Franse toverwoorden

- Wat eet je bij het ontbijt in Frankrijk? En waar haal je dat?

- Franse bakker https://www.youtube.com/watch?v=-9x4yCZPd9M

- Baguette / croissant / pain au chocolat / boulangerie / bonjour / s’il vous plaît / 

voilà / merci / au revoir.

- Werkblad ‘À la boulangerie’

- Croissantje kopen bij de bakker (croissants meenemen naar school!) 
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HANDLEIDING VOOR DE LEERKRACHT

Deze lessenserie is gemaakt door Karin Toxopéus, groepsleerkracht op 
de Heijbergschool in Rotterdam. Zij won hiermee de winactie “Mijn 
leukste Franse les voor het PO” van het Platform Vroeg Frans tgv de 
Dag van de Franse Taa  l     (elke 2e donderdag van november). Sinds kort 
doen niet alleen middelbare scholen, maar ook basisscholen mee aan 
deze nationale feestelijke dag. Laat je inspireren! Zo pakt Karin het aan:

LES 1 – BONJOUR! “In de eerste les maak ik met de kinderen een woordweb: wat weten ze al over 
Frankrijk en de Franse taal? Daarna luisteren we naar het liedje ‘Bonjour!’ van Alain le Lait op 
Youtube. Welke woorden hebben ze onthouden? Daarna praten we over elkaar begroeten in het 
Frans, ze leren een aantal woorden. Ter verwerking maken ze een werkblad.”

LES 2 – HOE HEET JIJ? “De tweede les draait om kleine gesprekjes voeren met Franse 
leeftijdsgenoten op vakantie. Tijdens een onderwijsleergesprek leer ik de kinderen hoe je vraagt naar
iemands naam en leeftijd. Ook leren ze hoe ze dit zelf kunnen zeggen. Ik maak een koppeling naar de 
vorige les, want een gesprek begint natuurlijk met een groet. Om te kunnen zeggen hoe oud je bent, 
moet je ook kunnen tellen. Ik leer de kinderen tellen tot 10 met behulp van een filmpje op Youtube. 
Deze heeft, net als het vorige liedje van Alain le Lait, een aanstekelijk muziekje waardoor de kinderen
het vaak willen horen. Ter verwerking en afsluiting van de les maken de kinderen een werkblad 
waarop ze oefenen met de getallen t/m 10 en de geleerde woordjes.”

LES 3 – BIJ DE BAKKER. “De derde les is het moment waarop ze het geleerde in de praktijk mogen 
brengen. Het is mijn persoonlijke missie om kinderen op de basisschool te leren dat het niet eng is 
om in een vreemde taal te praten. Integendeel, het is juist leuk! De derde les speelt zich af in de 
Boulangerie. We kijken de Youtube-video ‘Bij de Franse bakker’ van De Franse Juf. Ik vraag wie er op 
vakantie in Frankrijk weleens croisssantjes bestelt bij de bakker. We voeren daar een gesprekje over, 
en we benoemen producten die besteld kunnen worden bij de bakker. De woorden die deze les aan 
bod komen: baguette / croissant / pain au chocolat / boulangerie / bonjour / s’il vous plaît / voilà / 
merci / au revoir. Ze krijgen een uitgewerkte dialoog (mét fonetische afspraak) die ze onderling 
oefenen. Ook krijgen ze een plaatje van een euro-munt die ingekleurd moet worden. Zodra ze er 
klaar voor zijn, komen ze langs in mijn bakkerijtje. Ik heb voor ieder kind een croissantje 
meegenomen en die komen ze bij mij ‘kopen’, in het Frans. Geloof het of niet: de afgelopen twee jaar
deed élk kind dit volledig in het Frans. Mijn doel van deze lessen was om het plezier in het leren van 
een taal bij te brengen en stappen te maken om ‘spreekangst’ te voorkomen. Missie geslaagd!”

AMUSEZ-VOUS BIEN! – VEEL PLEZIER! 

PS. Op educatief blog DeFranseJuf.nl vind je meer Frans lesmateriaal voor kinderen van 6-16 jaar, 
waaronder een gratis   Frans   l  espakket   voor kinderen   voor groep 7/8 (en brugklas).
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1. Bonjour!
Vul het goede Franse woord in. Kleur daarna de plaatjes. 

1 Elkaar begroeten                                                                                       

2 Afscheid nemen                                                                                  
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Bonjour! …………….
.

Au revoir! …………….

Welke kleuren heeft de 
Franse vlag? 
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2. Comment tu t’appelles? 
Kies het goede antwoord op de vraag of vul in. Kleur 
daarna de plaatjes.

Bonjour! Au revoir / Bonjour

Comment tu t’appelles? Je m’appelle …………

Tu as quel âge? J’ai  six / sept / huit / neuf  ans.

Trek lijntjes naar het goede antwoord. 

huit
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deux

un cinq
quatre

trois

dix

sept

six

neuf
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Hoe heet deze toren? En waar staat hij?

Dit is de …………………………………………. en hij staat in ……………….!
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3. À la boulangerie
Wat staat er op het boodschappenlijstje?

…. croissantjes

…. chocoladebroodjes

…. stokbroden

De klas is een bakkerij geworden! Je mag een croissantje komen 
bestellen bij de juf. Probeer het zoveel mogelijk in het Frans!

Jij Bakker
Bonjour! Bonjour!
Un croissant s’il vous plaît Ça fait 1 euro, s’il vous plaît
Voilà Merci. Voilà, le croissant! 
Merci. Au revoir! Au revoir!
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Quatre croissants

Deux pains au 
chocolat

Trois baguettes
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Spiekbriefje

Zo spreek je het uit in het Frans:

Nederlands Frans Zo spreek je het uit
Hallo Bonjour Bonzjoer
Een croissant Un croissant Uh crwazan 
Alstublieft (als je 
iets vraagt)

S’il vous plaît Sie voe pleh

Alstublieft (Als je 
iets geeft)

Voilà Vwalaa

Dankuwel Merci Mersie
Tot ziens Au revoir Oo ruvwaar!

Alle afbeeldingen in deze lessenserie zijn auteursrechtenvrij en afkomstig van Pixabay.com.
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MATERIAAL: MUNTEN OM UIT TE KNIPPEN EN TE KLEUREN.

MEER OEFENEN MET FRANSE LES OP DE BASISSCHOOL? 

Op educatief blog DeFranseJuf.nl     vind je meer – gratis – Frans lesmateriaal voor kinderen van 6-16 
jaar: filmpjes, spelletjes, muziek, oefeningen, werkbladen en meer. Laat je inspireren!
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