Mijn familie

Ma famille

de grootouders

les grands-parents

de grootvader

le grand-père

de grootmoeder

la grand-mère

de vader / de schoonvader

le père / le beau-père

de moeder / de schoonmoeder

la mère / la belle-mère

de ouders

les parents

het kind (de kinderen)

l’enfant (les enfants)

de zoon

le fils

de dochter

la fille

het kleinkind

le petit-enfant

de kleinzoon

le petit-fils

de kleindochter

la petite-fille

de broer / de schoonbroer / de halfbroer

le frère / le beau-frère / le demi-frère

de zus / de schoonzus / de halfzus

la sœur / la belle-sœur / la demi-sœur

de oom

l’oncle

de tante

la tante

de neef

le neveu / le cousin

de nicht

la nièce / la cousine

E x e r c ic e 1

Persoonlijke informatie
Deux personnes se présentent au comptoir de l’hôtel où tu travailles comme
étudiant(e). Prends note de leurs informations dans les tableaux
ci-dessous.
Personne 1

AUDIO

Personne 2
Nom : 				
Connie Palmen

Date de naissance : 		
05/06/1987

Date de naissance : 		
07/07/1978

Nationalité : 			
Américain

Nationalité : 			
Anglaise

Numéro de téléphone : 		
062871910

Numéro de téléphone : 		
0476908765

Adresse : 			
Luiksestraat, 10

Adresse : 			
Stokstraat 10

				
6211 Maastricht (NL)

				
9030 Gent (B)
CORRIGÉ

Nom : 				
Jan Van Brabant
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E x e r c ic e 1

Beroepen
Liste les métiers des personnes qui travaillent aux endroits suivants.

					
		
een leraar / een lerares / een psycholoog / een poetsvrouw
/ een
In een school

					
		 /
poetsman / een secretaris/ een secretaresse / een boekhouder
					
een boekhoudster / …

		

					

		

					
		
een poetsvrouw / een poetsman / een secretaris/ een secretaresse
/
In een
ziekenhuis

					
een boekhouder / een boekhoudster / een dokter / een		
verpleger /
					
een verpleegster / een psycholoog / …

		

					

		

					
		
een poetsvrouw / een poetsman / een piloot / een steward
/ een
In een
luchthaven

					
stewardess / een politieagent / een politieagente / … 		
					

		

					

		

					
		/
een kassier / een kassierster / een verkoper / een verkoopster
In een
winkelstraat

					
		
een kelner / een kelnerin / een bakker / een bakkerin / een
kapper /
					
een kapster / een slager / een slagerin / …
					

		
		

					
een secretaris / een secretaresse / een boekhouder / 		
In een
kantoor

					
een boekhoudster / een ingenieur / …

		

					

		

					

		

In mijn valies

E x e r c ic e 2

Tu as perdu ta valise et, pour la retrouver, tu
décris ce qu’il y a dedans oralement. Prépare
tes phrases par écrit avant de t’entrainer à l’oral.
In mijn valies is 				
een rood hemd, een roze
			
			
rok,
en een blauwe bril. Er
zijn ook witte sokken
						
en
een zwarte jeans. Er zijn ook oorbellen,
						
een
ketting, een groene das en een grijs t-shirt.
					

CORRIGÉ
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E x e r c ic e 3

Vermist
Ton ami s’est perdu à Hasselt. Tu envoies un SMS à
la police locale pour le décrire.
Mijn vriend draagt een rode bril. Hij heeft kort krullend
bruin haar. Hij heeft grote groene ogen, een lange neus
en grote oren.

E x e r c ic e 4

Waar is da feestje?!
Tu vas arriver en retard à une fête. Décris ta sœur à ton
amie afin qu’elle puisse la retrouver sur place et s’occuper
d’elle en t’attendant. Donne-lui 6 informations. Prépare
tes phrases par écrit avant l’oral.
Mijn zus heeft een lang gezicht.
Ze is groot en dun.
Ze heeft lang blond steil haar
Ze draagt een rode jurk met een zwarte riem.
Ze draagt zwarte schoenen.
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Ze heeft zwarte ringen en groene oorbellen.

E x e r c ic e 1

Op vakantie
Tu pars en vacances et tu décides de t’informer. Lis une présentation sur la
destination et note ce qui s’y trouve et ce qui ne s’y trouve pas.

W

elkom in Lalaland! Hier is er
alles voor je vakantie! Er is
een theater, een kerk, een
bioscoop en een park. Er zijn ook
veel cafés en restaurants. Tot het
einde van de maand is er ook de
kermis!

Ce qui se trouve dans la ville

					
Un théâtre – des restaurants – une église
					
– un parc – une fête foraine (jusqu'à la
					
fin du mois) – beaucoup de cafés – un
				
cinéma
				

E x e r c ic e 2

Vakantiehuis

Tu décides également de te renseigner sur ce qui se trouve à l’intérieur de
la maison dans laquelle tu séjourneras. Écoute et complète le tableau avec
les endroits de la maison et ce qui s’y trouve.
Endroits de la maison
Pièce à vivre / Salon
			

		

AUDIO

Ce qui s’y trouve

							
Deux divans – une télévision – une table de salon –
des peintures au mur
Un frigo jaune
						

Salle à manger
		

Une table et des chaises pour 8 personnes
						

Chambre 1
		

Lit double
						

Chambre 2
		

Lit double
						

Chambre 3
		

Deux lits simples
						

Chambre 4
		

Deux lits simples et un balcon
						

Jardin
		

Terrasse et piscine
						
CORRIGÉ

Cuisine
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I sta om halfzeven op. Ik maak mijn bed op. Ik ontbijt met mijn familie. Daarna
poets ik mijn tanden. Ik wacht op de bus. Ik heb les van twintig over acht tot
twaalf uur. Ik eet lunch met mijn beste maat. Daarna heb ik nog drie uur les. Ik
kom rond vijf uur terug thuis. Ik maak mijn huiswerk. Mijn zus en ik maken het
eten klaar. Na het eten kijken we naar series op mijn computer. ‘s Avonds ga ik
naar bed rond tien uur.

E x e r c ic e 1

Mijn dagindeling
Décris ta journée habituelle à l’aide des informations contenues dans le cadre
ci-dessous.

6.30 : lever / 6.45 : douche / 7.00 : petit-déjeuner / 7.15 : brossage
des dents / 7.30 : attente du bus / 8.00 : arrivée à l’école / 16.00 :
fin des cours / 18.00 : préparation du souper / 22.00 : aller au lit

			
Ik sta om halfzeven op. Om kwart voor zeven neem ik een douche. Om zeven uur ontbijt
			
ik. Om kwart over zeven poets ik mijn tanden. Om halfacht ben ik aan de bushalte.
			
Om acht uur kom ik op school aan. School eindigt om vier uur. Om zes uur maak ik het
			
avondmaal klaar. Om tien uur ga ik naar bed.
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E x e r c ic e 1

Hobby’s
Écris des phrases complètes concernant tes gouts par rapport à ces hobbys.
										
Ik hou (helemaal niet) van … / Ik VERBE CONJUGUÉ (niet) graag /
										
Ik haat …. / Mijn favoriete hobby is…

							
gitaar spelen

naar het strand gaan
							

							
paardrijden

							
op camping gaan

							
series op netflix bekijken

							
fietsen

							
online spelen / op de computer spelen
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sms'jes sturen

– Hallo, mag ik iets vragen?
– Excuseer meneer / mevrouw, mag ik
iets vragen?

– Bonjour, puis-je demander quelque
chose ?
– Pardon monsieur / madame, puis-je
demander quelque chose ?

– Ja hoor.
– Natuurlijk.
– Ja?

– Oui, bien sûr.
– Naturellement.
– Oui ?

– Ik zoek het station.
– Waar is het station?
– Kunt u mij zeggen waar het station is,
alstublieft?

– Je cherche la gare.
– Où est la gare ?
– Pouvez-vous me dire où se trouver la
gare, s’il vous plait ?

– Oh, dat is niets.

– Oh, ce n’est rien.

− Ik moet een 10-rittenkaart kopen.
− Het snelverkoop kiosk is nu gesloten.
Kijk, daar is een verkoopautomaat.

– Je dois acheter une carte de 10 trajets.
– Le guichet de vente rapide est
maintenant fermé. Regarde, là il y a une
borne automatique.
– Une carte de 5 trajets s'il vous plait.

– Een 5-rittenkaart alstublieft.

E x e r c ic e 1

Op weg naar school
Tu accueilles un(e) étudiant(e). Laisse-lui un message en lui expliquant le chemin
afin qu’il (elle) puisse se rendre de chez toi à ton école. Prépare ton message par
écrit.
										
Structures possibles :
Neem de eerste / tweede / … straat links / rechts.
										
										
Sla links af / sla rechts af.
										
Ga rechtdoor.
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Demander de l’aide
Kunt u mij helpen?
Wat betekent dat?

Remercier
Dank U. / Dank je wel.
Bedankt.
Graag gedaan.
Hartelijk bedankt!
Geen dank.

Wees beleefd!

E x e r c ic e 1

Traduis les expressions suivantes.
Félicitations ! 								
Proficiat! Gefeliciteerd!
Pouvez-vous m’aider ? 							
Kunt u me helpen, alstublieft?
Peux-tu répéter, s’il te plait ? 							
Kan je herhalen, alsjeblieft?
Bonne chance ! 								
Succes!
De rien ! 									
Graag gedaan. / Geen dank!
Merci beaucoup ! 								
Dank u wel!
Voudrais-tu aller au cinéma ? 						
Zullen we naar de bioscoop gaan?
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Je suis désolé(e). Je ne comprends pas. 		
Het spijt me.			
Ik begrijp niet.

E x e r c ic e 1

Wat scheelt er?
Ton ami(e) a toujours une bonne raison de se plaindre. À ton tour de lui montrer
que, toi aussi, tu as plein de soucis… Fais une liste de six phrases dans lesquelles
tu expliques ce qui te pose problème.
Exemple de réponses correctes :
										
Ik ben triest. / Ik ben moe. / Ik voel me niet goed. / Ik heb rugpijn. /
										
Ik heb hoofdpijn. / Ik heb tandpijn. / Ik heb pijn aan mijn knie. / Ik ben door een
										
hond gebeten. / Ik ben nerveus. / Ik ben bang. / …
										
										
										

E x e r c ic e 2

Help je vriend!
Donne des conseils à ton ami(e) pour tout ce qui ne va pas.
										
Exemple de réponses correctes :
										
Ga naar de dokter. / Doe meer aan sport. / Eet beter. / Ga vandaag niet naar
										
school. / Blijf vandaag thuis. / Ga niet buiten. / Neem je pillen. /
										
Neem je geneesmiddelen. / Ga terug naar huis.
										

48

CORRIGÉ

										

Wat doe je in klas?

Ik stel een vraag.
(een vraag stellen)

Ik antwoord.
(antwoorden)

Ik lees.
(lezen)

Ik steek mijn vinger op.
(opsteken)

Ik schrijf.
(schrijven)

Ik zwijg.
(zwijgen)

Ik luister naar de leraar.
(luisteren)

Ik spreek / praat met mijn
buur.
(spreken) (praten)

Ziek

E x e r c ic e 1

Tu es malade et tu es rentré(e) plus tôt de l’école. Tu as oublié ton sac. Explique à
l’éducateur ce qu’il y a dedans afin qu’il puisse aller le rechercher en classe.
In mijn boekentas 								
Exemple de réponses correctes :
										
zit er een rode pennenzak. Er zijn kleurpotloden en andere potloden. Er is een lat,
										
een gom en een lijm. Er zijn ook boeken. Mijn schoolagenda zit er ook in.

CORRIGÉ

										
Op mijn schoolagenda staan er foto’s van mijn hondje.
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3. Demander et donner les heures d’ouverture des services / demander de
l’aide
Hoe laat opent het loket?

À quelle heure ouvre le guichet ?

Tot hoe laat is de winkel open?

Jusqu’à quelle heure le magasin est-il
ouvert ?

Het museum is open van 10 tot 18.

Le musée est ouvert de 10 à 18h.

Hoe laat vertrekt de trein?

À quelle heure le train part-il?

Hoelang duurt de reis?

Combien de temps dure le voyage ?

Waar kan ik een kaartje kopen, aub?

Où puis-je acheter un billet, svp?

Kunt u me de weg naar… wijzen?

Pourriez-vous m’indiquer le chemin vers… ?

Waar is de bank?

Où est la banque?

Waar kan ik… kopen?

Où puis-je acheter…?

Boodschappen doen (1)

E x e r c ic e 1

Tu es au magasin. Réagis (oralement) aux phrases que le vendeur te dit. Prépare
tes réponses par écrit.
Hallo! 		
				
Hallo! Goeiedag / Goeiemorgen …
Kan ik u helpen? 		
				
Ja, ik zou graag … kopen.
Ik betaal liever met
de kaart.
Wilt u cash (contant) betalen? 		
				

Welke maat draagt u? 		
Ik draag een maat M / L 				
/ 32 / …
Was dat alles voor u? 		
				
Nee, ik zou ook graag … kopen
Nee, dank u.
Verder nog iets? 		
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Dank u en tot ziens.
Dank u en tot ziens! 		
				

Boodschappen doen (2)

E x e r c ic e 1

Enregistre un message vocal pour ton père d’accueil en lui expliquant les ingrédients
qu’il faut acheter pour faire des crêpes / des gaufres / des pâtes à la bolognaise.
Dit is wat ik nodig heb:
										
Exemple de réponses correctes
Om te koken heb ik de volgende ingrediënten nodig: eieren, melk, suiker, zout, boter,
										
zelfrijzende bloem, gehakt, Italiaanse kruiden, geraspte kaas, tomatenpuree, uien.
										

Eetgewoonten

E x e r c ic e 2

Tu participes à un camp. Explique tes gouts et tes habitudes alimentaires en
formulant des phrases complètes.
					
‘s Morgens eet ik altijd een sneetje brood met chocopasta. Soms
					
eet ik fruit en yoghurt. Ik eet nooit eieren, spek of tomaten voor het
’S MORGENS

					
ontbijt.
					
Soms eet ik een tussendoortje later in de morgen: een koekje of wat
					
ontbijtgranen.
					
Voor de lunch eet ik gewoonlijk een broodje of een wrap met kip en

’S NAMIDDAGS

					
sla. Ik drink vaak sinaasappelsap, ice tea of water. Ik eet graag fruit
					
in de namiddag tijdens de pauze
					
					
‘s Avonds eet ik pasta of rijst, soms ook aardappelen, maar ik eet

’S AVONDS

					
nooit frietjes of puree. Ik eet geen vlees ‘s avonds.
					
Ik eet zeldzaam een dessertje, maar soms eet ik een ijsje.
					
.

In het restaurant

E x e r c ic e 3

Tu travailles comme étudiant(e) dans un restaurant à Genk. Écoute la
commande que les clients passent auprès de ton (ta) collègue et note tout
ce que les clients veulent.
								
bière – jus d’orange – coca light – limonade – poulet avec pommes

AUDIO

								
oignons et thon – steak avec sauce au poivre et riz

CORRIGÉ

								
de terre – cheeseburger avec frites – pizza aux champignons,

59

F IC H E 1 1
T h é o r ie

Météo et climat
Hoe is het weer vandaag?

Quel temps fait-il aujourd’hui?

Het vriest.

Il gèle.

Het is koud.

Il fait froid.

Het is warm.

Il fait chaud.

Het waait.

Il y a du vent.

Het regent.

Il pleut.

Het sneeuwt.

Il neige.

Het is mooi weer.

Il fait beau.

Het sneeuwt.

Het is mistig.

Het weer

Het waait en het
regent.

Er is een regenboog.

E x e r c ic e 1

Décris le temps qu’il fait dehors et également l’image que tu vois en direct sur ton
ordinateur à Santa Monica en ce moment.

Bij mij thuis 			
sneeuwt het. Er is wind en het
					
vriest. Het is heel koud. De temperatuur is
					
laag.
In Santa Monica 			
is het zonnig. / De zon
					
schijnt in Santa Monica. Het is (heel) warm.
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De temperatuur is hoog..

E x e r c ic e 1

Hoe laat is het?
Écris les heures suivantes en toutes lettres en néerlandais.
21.00

6.20

4.50

			
Het is negen uur ‘s avonds

			
het is twintig over zes ‘s

			
het is tien voor vijf ‘s

			

			
morgens

			
morgens.

9.30

7.00

3.55

			
Het is halftien ‘s morgens

			
het is vijf voor vier ‘s
het is zeven uur ‘s morgens 			

			

			

			
morgens

14.15

5.45

1.58

			
Het is kwart over twee in

			
het is kwart voor zes ‘s

			
het is twee voor twee ‘s

			
de namiddag

			
morgens

			
morgens

E x e r c ic e 2

De dagen van de week
Complète les cases avec les sept jours de la semaine en néerlandais.
		
maandag
vrijdag
		

dinsdag
zaterdag
		

		
woensdag
zondag
		

E x e r c ic e 3

Uurroster
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donderdag

Tu es délégué de classe et ton professeur de néerlandais donne les
heures de passage pour l’oral. Écoute ce qu’il dit et note les heures des
autres élèves (en chiffres).

Alexys 			
8.40

Marie 			
8.30

David 			
8.20

Masha 			
9.20

Lolita 			
9.00

Johanna 		
9.20

Camille 			
8.45

Gabriel 			
8.20

9.30
Isabelle 			

Pascaline 		
9.30

Jonathan 		
9.50

8.30
Fouad 			

