
Frans 

Woordjes en zinnen leren 

Hieronder geven we een aantal manieren waarop je woordjes en zinnen kunt leren. Tip: gebruik 

meerdere manieren dan blijft het beter hangen en begin op tijd, beter iedere dag tien minuutjes dan 

een avond van tevoren pas beginnen. 

• Overschrijven  

• Voor jezelf een SO maken 

• Een ander een SO voor je laten maken 

• Hardop leren 

• Afdekken, en dan goed woord of goede zin hardop zeggen of opschrijven en vervolgens 

natuurlijk controleren of je het goed hebt. 

• Wrts (overhoorsite www.wrts.nlwaar je account kunt aanmaken) 

• Je laten overhoren 

• Kaartjes maken: voorkant Franse zin of Frans woord, achterkant Nederlandse vertaling. Als 

een woord of zin er goed in zit, leg je kaartje aan de kant, net zo lang totdat je alles weet. 

• Woordjes die met elkaar te maken hebben in een mindmap of woordwolk bij elkaar zetten. 

• Nog meer tips kun je vinden bij de methode Grandes Lignes die we gebruiken tijdens de 

lessenàga naar Slim Stampen. 

 

Andere tips om je Frans te verbeteren 

Om de Franse taal goed te leren is het belangrijk veel en op veel verschillende manieren met de taal 

bezig te zijn. Hieronder geven we een aantal tips. 

• Kijk Franse series op Netflix en zet de Nederlandse ondertiteling of de Franse ondertiteling 

aan. Probeer actief te kijken door nieuwe woordjes in een schriftje te schrijven of door af en 

toe ook een zin of woord na te spreken. Je verbetert zo ongemerkt je uitspraak, je 

luistervaardigheid en vergroot je woordenschat. 

• Kijk Franse televisie bijvoorbeeld TV5 Monde of France 2. 

• Probeer actief te kijken door nieuwe woordjes in een schriftje te schrijven of door af en toe 

ook een zin of woord na te spreken. Je verbetert zo ongemerkt je uitspraak, je 

luistervaardigheid en vergroot je woordenschat. 

• De site www.franszelfsprekend.nl  biedt ook veel extra (oefen)materiaal  zoals 

spelletjes/weetjes, Franse muziek en cultuur, en kun je echt op jouw niveau extra oefenen. 

Als je wilt kun je iedere dag in je mailbox een testje krijgen waardoor je ook veel leert op 

gebied van grammatica, woorden en uitspraak. 

• Interessante sites zijn ook: www.defransejuf.nl,  www.1jour1actu.com, https://savoirs.rfi.fr, 

https://apprendre.tv5monde.com 

• Tenslotte biedt ook de methode van Grandes Lignes extra oefenmateriaal. Neem daar eens 

een kijkje via je eigen account. 


