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Deze werkvormen en variaties zijn bedoeld als ondersteuning en inspiratie voor alle docenten die wer-
ken met een van de talenuitgaven van Uitgeverij Coutinho.
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1 Leesvaardigheid

1.1 Voorspellen en controleren
Deze variaties dienen als voorbereiding op leesoefeningen.

   Skimmen
De cursisten bekijken gedurende korte tijd (een halve of hele minuut) een tekst en destilleren er 
zoveel mogelijk informatie uit.

   Titels, koppen en plaatjes
Als skimmen, maar dan leiden de cursisten hun informatie af van de titels, koppen en plaatjes.

   Voorkennis activeren
Cursisten maken een inventarisatie van wat ze al weten over een bepaald onderwerp.

   Tekstsoorten herkennen
Cursisten proberen de tekstsoort te herkennen aan de hand van vragen van de docent.

   Scannen
Cursisten zoeken naar specifieke informatie in een tekst, bijvoorbeeld naar namen of jaartallen, aan 
de hand van vragen of van een schema dat moet worden ingevuld.

    Alinea’s voorspellen
Cursisten voorspellen waar de tekst over gaat en lezen steeds één alinea om te controleren of de 
voorspelling klopt. 

1.2 Structureren
Het doel van deze suggesties is het leren herkennen en begrijpen van de structuur en verhaallijn van 
een tekst

    Puzzelen 
Cursisten krijgen een tekst die in stukken is geknipt en leggen de stukken in goede volgorde.

    Titels en kopjes
De cursisten krijgen een ‘kale’ tekst en voegen zelf titels en kopjes toe.

    Samenvatting ordenen
Cursisten krijgen een verzameling losse  zinnen die ze moeten ordenen. Zo ontstaat een samenvatting 
van de tekst.
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 Vertelronde
In een groepje leest iedere cursist een deel van de tekst. Daarna vertellen ze elkaar wat ze gelezen 
hebben. 

1.3 Tekstbegrip
Oefeningen voor gedetailleerder tekstbegrip

   Woordbetekenis raden
Cursisten raden naar de betekenis van woorden door de context.

   Gatenteksten invullen
De cursisten ontvangen de tekst met gaten. Ze maken uit de context op welk woord moet worden 
ingevuld.

  Werken met een woordenboek
Cursisten zoeken onbekende woorden op in een woordenboek. Ze kunnen van een korte tekst alle 
onbekende woorden opzoeken tot ze de tekst woord voor woord begrijpen. Ze kunnen ook (bij een 
langere tekst) alleen de woorden opzoeken die ze nodig hebben om de strekking van de tekst te 
begrijpen. 

   Selectief informatie zoeken
Cursisten zoeken informatie in de tekst aan de hand van vragen.

   Sms of telegram maken
Cursisten maken van de tekst een sms-bericht of een telegram door alle minder belangrijke informa-
tie te verwijderen. 

   Vragen maken
Cursisten maken zelf vragen bij een tekst. Uiteraard kunnen de vragen ook uitgewisseld en beant-
woord worden. 
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2 Luistervaardigheid 

2.1 Voorafgaand aan het luisteren 
Met deze oefeningen trainen de cursisten om voorafgaand aan het luisteren zo veel mogelijk informa-
tie over de tekst te verzamelen. Daarmee wordt het luisteren zelf makkelijker.

   Voorspellen 
De cursisten voorspellen aan de hand van de een afbeelding, een context, een introductietekst en/of 
de opdracht in het boek om wat voor luistertekst het gaat. 

   Voorspellen met transcriptie
De cursisten bekijken gedurende een korte tijd (bijvoorbeeld een halve minuut) de transcriptie van de 
luistertekst en halen er zo veel mogelijk informatie uit. 

   Voorspellen aan de hand van filmfragmenten
De docent laat een (gedeelte van) een filmpje zien zonder geluid. De cursisten voorspellen hoe het 
luisterfragment verloopt.

   Voorspellen aan de hand van vragen
Als de opdrachten hierboven, maar dan geeft de docent een aantal vragen, bijvoorbeeld:
• Wat voor tekstsoort is het (een gesprek, een radiobericht, een liedje…)?
• Hoeveel personen zijn er aan het woord?
• Waar speelt het zich af?
• Wat is het onderwerp van de tekst?

  Voorspellen aan de hand van fragmenten
De docent onderbreekt de luistertekst een aantal keer en vraagt de cursisten te voorspellen hoe het 
verder gaat. De docent kan ook het begin weglaten en daarnaar vragen.

2.2 Oriënterend luisteren

   Luisteren aan de hand van vragen
Cursisten luisteren voor de eerste keer naar een fragment aan de hand van specifieke vragen. Ze moe-
ten bijvoorbeeld aankruisen welke onderwerpen er in de tekst voorkomen, noteren hoeveel personen 
aan het woord komen, of zoeken naar specifieke gegevens zoals namen of getallen.
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   Zoek de fout
De cursisten luisteren naar een tekst en lezen mee, bijvoorbeeld een songtekst. In de geschreven tekst 
zitten fouten, die de cursisten verbeteren tijdens het luisteren. Wanneer het gaat om oriënterend 
luisteren, moeten het grote betekenisfouten zijn.

2.3 Verstavaardigheid

   Dictee
De docent leest een tekst voor en de cursisten schrijven hem op. 

   Afstrepen
De cursisten krijgen een lijst met woorden. Tijdens het luisteren strepen ze de woorden door als ze ze 
horen. Deze oefening wordt moeilijker als de woorden niet in goede volgorde staan.

   Gatentekst
De cursisten luisteren en lezen mee. In de tekst zitten gaten waar ze invullen wat ze horen.

  Kniptekst
De cursisten krijgen een transcriptie van de luistertekst in stukken geknipt. Tijdens het luisteren leg-
gen ze de stukken in goede volgorde.

2.4 Begrijpend luisteren

   Kniptekst, Gatentekst en Zoek de fout
Deze werkvormen kunnen ingezet worden voor begrijpend lezen als niet de hele tekst maar een 
samenvatting gebruikt wordt. 

    Luisteren en vragen beantwoorden
De cursisten luisteren twee keer naar de tekst. Na de eerste keer beantwoorden ze een aantal geslo-
ten vragen (bijvoorbeeld waar/niet waar). Na de twee keer beantwoorden ze een aantal open vragen.

  Luisteren en navertellen
De cursisten luisteren naar de tekst en vertellen hem na. 
Deze opdracht wordt makkelijker wanneer het luisteren wordt ondersteund met plaatjes, filmbeel-
den, mimiek (bij voorlezen) of door mee te lezen.
Afhankelijk van het niveau kan navertellen in de eigen taal of in de doeltaal gebeuren.

   Luisteren en samenvatten
Als Luisteren en navertellen, maar dan schriftelijk: de cursisten schrijven een samenvatting.
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3 Schrijfvaardigheid

3.1 Stap voor stap naar eigen tekstproductie
Met de volgende oefeningen werken de cursisten in stappen toe naar het schrijven van een eigen 
tekst in de doeltaal. Wanneer de oefeningen toegespitst worden op (informele) brieven, kan er uitein-
delijk (via internet) een correspondentie op gang komen met mensen in het buitenland. 
De oefeningen kunnen natuurlijk ook los ingezet worden.

   Puzzelen
Cursisten krijgen een tekst die in stukken is geknipt en leggen de stukken in een logische volgorde.

   Tekst aanpassen
Cursisten lezen een tekst en passen deze aan een andere (hun eigen?) situatie aan.

   Tekst aanvullen
Cursisten lezen een incomplete tekst en vullen ontbrekende stukjes in.

   Reactie schrijven
Cursisten lezen een tekst en schrijven vervolgens een reactie. Daarbij maken ze gebruik van de woor-
den en zinnen uit de gegeven tekst.

   Punten uitwerken
Cursisten schrijven een tekst aan de hand van gegeven punten.

   Brief aan medecursisten
Cursisten schrijven in tweetallen een tekst aan een ander tweetal. Daarna schrijven ze een reactie op 
elkaars tekst.

3.2 Andere schrijfoefeningen

   Invuloefeningen
Cursisten oefenen het gebruik van grammaticale vormen door woorden of woordgroepen in te vul-
len. Bij voorkeur vormen de zinnen een samenhangend verhaal.

  Twitter of sms
Cursisten oefenen het schrijven van een korte tekst in de vorm van een tweet of een sms-bericht. 
Uiteraard kunnen ze deze berichten ook versturen en op elkaar reageren. 
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4 Spreek- en gespreksvaardigheid

  Kleine variaties
De cursisten lezen een dialoog waarin een aantal woorden of zinsdelen gemarkeerd zijn. Daarna oefe-
nen ze de dialoog, waarbij ze de gemarkeerde woorden vervangen door andere.

  Interview
De cursisten bereiden een interview voor aan de hand van gegevens op papier. De gegevens kunnen 
in een schema staan of verwerkt zijn in een leestekst. In het laatste geval bedenken de cursisten zelf 
de vragen. Het interview wordt vervolgens geoefend in de doeltaal.

  Presenteren
De cursisten ontvangen afbeeldingen van bekende personen, bijvoorbeeld sporters, artiesten of 
politici. Bij elke afbeelding staan enkele kernwoorden in de doeltaal, zoals de naam, de woonplaats, 
het beroep en een persoonlijk kenmerk. Met behulp van deze kernwoorden stellen de cursisten de 
persoon op het plaatje voor aan hun medecursisten.

  ‘Native speaker’
Een cursist speelt de rol van native speaker en is bijvoorbeeld ober, winkelbediende, dokter of agent. 
Deze cursist krijgt zijn/haar tekst helemaal uitgeschreven op papier en is daardoor in staat om mooie 
zinnen uit te spreken, boven het eigen productief niveau. De medecursist heeft de rol van toerist en 
probeert zo goed mogelijk te reageren op de tekst van de native speaker.

  Zoek iemand die...
Deze werkvorm is geschikt voor het oefenen van grammaticale structuren. De docent maakt kaart-
jes met opdrachten die beginnen met ‘Zoek iemand die...’. Wat voor iemand het moet zijn, hangt af 
van de structuur die geoefend moet worden. Is het bijvoorbeeld de voltooid tegenwoordige tijd, dan 
kunnen de opdrachten zijn: ‘zoek iemand die afgelopen week uit eten is geweest’ en ‘zoek iemand die 
nooit een bloemetje voor zijn moeder heeft gekocht’.
De opdrachten worden uitgedeeld en de cursisten gaan op zoek. Ze stellen aan verschillende mede-
cursisten een vraag (‘Heb je wel eens ...?’, ‘Ben je deze week ... geweest?’). De medecursisten verwerken 
dezelfde constructie in hun antwoord.

  Verplichte zinnen 
Met deze oefening oefenen de cursisten onverwachte onderbrekingen in een dialoog, bijvoorbeeld 
het vragen om uitleg of herhaling. Een aantal zinnen als ‘Sorry, kunt u dat herhalen?’ worden van te 
voren doorgenomen. 
Daarna lezen twee cursisten een dialoog voor. Een van de cursisten verwerkt de verplichte zinnen in 
de dialoog, de ander moet erop reageren.
Andere mogelijke taalhandelingen zijn bijvoorbeeld: iemand onderbreken, het woord vragen of juist 
uit willen praten, of manieren om een (telefoon)gesprek abrupt af te breken.
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  Binnen- en buitencirkel
De docent bereidt een aantal meningsvragen voor over een alledaags en herkenbaar onderwerp.
De cursisten gaan in twee cirkels staan, een binnencirkel en een buitencirkel, met het gezicht naar 
elkaar toe. De cursisten in de buitencirkel krijgen een vraag van de docent en stellen deze aan degene 
tegenover zich. De cursisten in de binnencirkel geven antwoord en schuiven daarna één plek op. Zo 
komen er steeds nieuwe antwoorden.

  Verhalen vertellen
De cursisten krijgen een leestekst. Ze krijgen een aantal minuten de gelegenheid om de tekst te 
bestuderen; daarbij mogen ze aantekeningen maken. Als de tijd is verstreken neemt de docent de 
teksten in. De cursisten vertellen uit hun hoofd en met behulp van hun aantekeningen wat ze gelezen 
hebben.

  Steeds minder informatie
Met deze oefening werken de cursisten stap voor stap toe naar het vertellen van een verhaal in de 
doeltaal. 
Stap 1:  De cursisten krijgen een afbeelding te zien met daarbij een tekst. Ze lezen de tekst goed 

door.
Stap 2:  De cursisten zien de afbeelding met dezelfde informatie, maar dan in telegramstijl. Er staan 

alleen hele werkwoorden in de tekst. Aan de hand hiervan reproduceren ze mondeling de 
tekst.

Stap 3:  De cursisten zien de afbeelding met alleen de werkwoorden in de infinitief. Ze reproduceren 
de tekst.

Stap 4:  De cursisten zien de afbeelding met enkele trefwoorden, zonder werkwoorden. Ze reprodu-
ceren de tekst.

Stap 5:  De cursisten vertellen het verhaal bij de afbeelding, zonder enige hulptekst.

Voorbeeld :
1 Laura woont in Dordrecht. Haar moeder werkt in de bibliotheek.
2 Laura: wonen (Dordrecht), werken (moeder, bibliotheek)
3 Laura: wonen, werken
4 Laura: Dordrecht, moeder, bibliotheek.
(Simons, 2011)

  Raad het plaatje
De docent laat een plaatje zien en vraagt de cursisten om er een setting bij te bedenken. Waar is dit, 
wie zie je, wat doen ze, enzovoort. Het gaat niet om feiten, de cursisten mogen fantaseren en kunnen 
het met elkaar oneens zijn.
Deze oefening kan worden uitgebreid door te beginnen met een klein stukje van de afbeelding en in 
stappen steeds meer te laten zien. De meningen moeten dan steeds worden bijgesteld (Simons, 2011).
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5 Dictoglos

Dictoglos is een werkvorm waarbij de cursisten alle deelvaardigheden gebruiken. Een samenhangen-
de, korte tekst (6 tot 20 regels) wordt in verschillende rondes voorgelezen of gelezen en de cursisten 
werken samen aan een reconstructie van de tekst.
Bij voorlezen wordt er in de eerste ronde alleen geluisterd. In de tweede ronde maken de cursisten 
aantekeningen. Vervolgens reconstrueren de cursisten de tekst aan de hand van hun aantekeningen, 
waarbij ze overleggen en discussiëren. De tekst moet inhoudelijk en grammaticaal kloppen, maar 
hoeft niet letterlijk hetzelfde te zijn als de voorgelezen tekst. 
Bij lezen gaan de cursisten actief met de tekst aan de slag: ze omcirkelen, markeren en onderstrepen. 
Op deze wijze proberen ze de tekst te onthouden. Daarna wordt de tekst ingenomen en reconstrue-
ren ze in overleg de tekst.
Met deze werkvorm worden veel taalvaardigheden tegelijk getraind (Kuiken en Vedder, 2002).

Schrijven en spreken zijn productieve vaardigheden, voor beginners lastiger dan de 
receptieve vaardigheden lezen en luisteren. Daarom is het extra van belang erop te letten 
• dat de oefeningen worden opgebouwd van gesloten naar open;
• dat de thema’s herkenbaar en alledaags zijn. 

Taalhandelingen die op het beginnersniveau aan bod komen zijn onder andere: 
groeten en afscheid nemen, zichzelf en anderen voorstellen, feliciteren, bedanken, zich 
verontschuldigen, iets accepteren of weigeren, om aandacht vragen, het woord nemen, 
om herhaling of uitleg vragen, gesprekken beginnen en eindigen.
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6 Woordenschat

  Woordspin
De docent zet een begrip op het bord en de cursisten bedenken woorden die erbij horen.

  Omschrijvingen maken
Om een bepaalde verzameling woorden te herhalen: de docent verdeelt de woorden onder de cursis-
ten. Zij maken bij elk woord een omschrijving in de doeltaal. De omschrijvingen worden voorgelezen 
en de medecursisten raden om welk woord het gaat.

   Woorden indelen in categorieën
De cursisten verdelen woorden in groepen. Dit kan met behulp van kaartjes, maar ook door woorden 
over te schrijven in een tabel. De categorieën kunnen woordsoorten aangeven (werkwoorden, bij-
voeglijke naamwoorden), maar ook betekenissen (muziek, sport) of andere kenmerken (vroeger, nu). 

   Matchen
In de linkerkolom staan woorden, in de rechterkolom omschrijvingen. De cursist verbindt elk woord 
met de juiste omschrijving. Ook mogelijk met kaartjes.
In plaats van omschrijvingen kunnen in de rechterkolom ook vertalingen, antoniemen of plaatjes 
staan.

   Woordkaarten maken
Cursisten maken kaartjes van de woorden die ze lastig vinden. Op de voorkant staat het woord, op 
de achterkant de omschrijving of vertaling. Door het maken zelf blijven de woorden al beter hangen, 
maar de kaartjes zijn vervolgens ook goed te gebruiken voor overhoren, in tweetallen of individueel 
(de cursist overhoort zichzelf).

   Gatentekst
De cursisten krijgen een gatentekst waarin ze de nieuw geleerde woorden moeten invullen. Ze maken 
uit de context op welk woord het moet zijn. 

  Galgje
Een bekende, klassikale werkvorm die zeer activerend en motiverend werkt.
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7 Aanbevolen literatuur en websites 

Coole, D. de, Valk, A. (2010) Actief met taal - Didactische werkvormen voor het talenonderwijs. 
Bussum: Coutinho 

Kuiken, F. & Vedder, I. (2000) Dictoglos - Samenwerkend leren in het tweede- en vreemde-taalonderwijs. 
Bussum: Coutinho (niet meer leverbaar).

Kwakernaak, E. (2009) Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. Bussum: Coutinho
Oskam, S. (2013) Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs, 6e druk. Bussum: 

Coutinho.
Simons, Mathea (2011) Workshop Vereniging voor Levende Talen, gevolgd in Utrecht, november 2011. 

Zie www.uantwerp.be/en/staff/mathea-simons/. 
Staatsen, F. (2009), Moderne vreemde talen in de onderbouw, 4e druk. Bussum: Coutinho

www.Socrative.com – Website en app (android en Apple). Vergelijkbaar met ‘de stemkastjes’ bij con-
gressen en dergelijke: de docent maakt een vragenlijst (quiz), de cursisten sturen hun antwoord 
en de site genereert daar direct een overzicht van op het scherm. De werkvorm is interactiever 
te maken door de cursisten tegen elkaar te laten strijden. Vraagt goede voorbereiding en enige 
behendigheid van de docent. Alle leerlingen hebben een device nodig. 
Voor alle talen (en andere vakken).

www.wordle.net – Maakt een visuele voorstelling van frequentste woorden in een tekst.  
Voor alle talen (en andere vakken).

quizlet.com – Je kunt als docent zelf quizzen (toetsen en oefeningen) maken, maar er staat ook al 
veel materiaal klaar om te gebruiken. Zie bijvoorbeeld http://quizlet.com/273990/italian-55essenti-
al-verbs-flash-cards en http://quizlet.com/3277502/body-parts-flash-cards/  
Voor alle talen (en andere vakken).

www.wrts.nl – Eenvoudige maar goede tool om woordenschattrainingen mee te maken. De cursist 
kan uit verschillende versies kiezen. Je kunt de lijsten delen.  
Werkt voor alle talen. Voor NT2 kun je met tegenstellingen of synoniemen werken.

21stcenturylit.org/vApp.php?index=100 en taalklas2punt0.blogspot.com – Twee sites met einde-
loos veel tools voor docenten om hun lessen leuker, boeiender of motiverender te maken. Elke link 
heeft weer een doorklikmogelijkheid naar meer en meer. Werken met ICT moet wel een beetje je 
hobby zijn …  
Voor alle talen.

www.education.vic.gov.au/languagesonline/tech.htm – Site met een duidelijke instructie voor het 
maken van online spelletjes, oefeningen en stripverhalen. Dan zijn dus alle denkbare onderwerpen 
en talen te gebruiken. Ook bruikbaar voor cursisten, een opdracht kan bijvoorbeeld zijn: maak een 

http://www.coutinho.nl/winkel/actief-met-taal-b-521.html
http://www.coutinho.nl/winkel/actief-met-taal-b-521.html
http://www.coutinho.nl/winkel/didactiek-van-het-vreemdetalenonderwijs-b-468.html
http://www.coutinho.nl/winkel/didactiek-van-het-vreemdetalenonderwijs-b-468.html
http://www.coutinho.nl/winkel/praktische-didactiek-voor-engels-in-het-basisonderwijs-b-706.html
http://www.coutinho.nl/winkel/praktische-didactiek-voor-engels-in-het-basisonderwijs-b-706.html
http://www.uantwerp.be/en/staff/mathea-simons/
http://www.coutinho.nl/winkel/moderne-vreemde-talen-in-de-onderbouw-b-483.html
http://www.coutinho.nl/winkel/moderne-vreemde-talen-in-de-onderbouw-b-483.html
www.Socrative.com
http://www.wordle.net
http://quizlet.com
http://quizlet.com/273990/italian-55essential-verbs-flash-cards
http://quizlet.com/273990/italian-55essential-verbs-flash-cards
http://quizlet.com/3277502/body-parts-flash-cards/
http://www.wrts.nl
http://21stcenturylit.org/vApp.php%3Findex%3D100
http://taalklas2punt0.blogspot.com
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/tech.htm
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online memoryspel met aanwijzende voornaamwoorden.  
Voor alle talen.

www.bbc.com/languages – Een schat aan materiaal! De ene taal wat uitgebreider dan de ander, 
maar er zitten juweeltjes tussen. 
Voor 33 talen.

www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html (demo) 
users.telenet.be/telelinks/download-text-to-speech-acapela.html (echt) 
Typ een tekst en deze wordt omgezet in gesproken taal. De kwaliteit is niet slecht, de robotstem-
men worden steeds beter. Gratis voor particulieren. 
Voor Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Mandarijn, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, 
Russisch, Spaans, Turks en Zweeds. 

www.audio-lingua.eu/?lang=fr – Een (Franse) website met goede luisterteksten. 
Voor Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Occitaans, Portugees, Russisch en Spaans.

www.education.vic.gov.au/languagesonline – Veel oefeningen in diverse spelvormen. Bedoeld voor 
scholieren, maar veel is ook geschikt voor andere beginnende vreemdetaalleerders.  
Voor Chinees, Frans, Duits, Indonesisch, Spaans en Turks

www.languagesonline.org.uk/ – Oefeningen, spellen, puzzels, etc. Er is van alles te vinden, voor 
cursisten om te doen en voor docenten ter inspiratie.  
Voor Duits, Engels, Frans, Italiaans, Latijn en Spaans.

www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/p-2040-
lg0-Homepage-Premiere-Classe.htm – Gevarieerde oefeningen, filmpjes en audio over de meest 
uiteenlopende onderwerpen en op veel niveaus. Zelfs voor natives te gebruiken en voor docenten 
leuk om eigen vaardigheid te oefenen/testen. Veel variatie en leuk vormgegeven.  
Voor Frans.

www.mijnfranseles.nl/links-/ – De oefeningen op deze site zijn niet bijzonder interessant, maar de 
(bijna honderd) links zijn zeer gevarieerd, qua onderwerp, vaardigheden, werkvormen en niveaus. 
De links zijn wel vanuit het Engels en sommige werken niet meer, maar desondanks een erg uitge-
breide en leuke verzameling. 
Voor Frans.

insuf-fle.hautetfort.com – Een haast onuitputtelijke bron van materiaal: spelletjes, chansons, film 
met Fiches pédagogiques, oefeningen voor schrijven, spreken (m.b.v. video) en grammatica, etc. etc. 
Voor Frans.

http://www.bbc.com/languages
http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html
http://users.telenet.be/telelinks/download-text-to-speech-acapela.html
http://www.audio-lingua.eu/%3Flang%3Dfr
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline
http://www.languagesonline.org.uk/
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/p-2040-lg0-Homepage-Premiere-Classe.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/p-2040-lg0-Homepage-Premiere-Classe.htm
http://www.mijnfranseles.nl/links-/
http://insuf-fle.hautetfort.com
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fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/chansons.html – Heel veel chansons, veelal met filmpjes en 
tekst. Op thema gerangschikt. Ook een link naar Franse chansons uit Afrika.  
Voor Frans.

dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/ – Ook een site met chansons, met veel wetenswaardig-
heden over chansons vanaf 1800 tot halverwege de 20e eeuw. Ook hier weer veel doorklikmoge-
lijkheden, bijvoorbeeld naar een overzicht van ruim 2400 volksliedjes met tekst, muziek en soms 
met partituur, op thema gerangschikt. 
Voor Frans.

www.french.hku.hk/starters/fonetik/fonetik_main.htm – Fonetiek: uitspraakoefeningen. 
Duidelijk audio materiaal. 
Voor Frans.

www.arts.kuleuven.be/weboscope – Veel lesmateriaal, ideeën, tests, downloads. Een aantal sites 
waarnaar doorgeklikt kan worden, zijn verlopen maar er blijft genoeg over.  
Voor Frans.

www.rfi.fr – Klik bovenaan op ‘Langue Française’. Op deze website, van Radio France internationale, 
kan het nieuws in eenvoudig Frans worden beluisterd. Ook zijn de transcripties beschikbaar. 
Verder zijn er ook nog andere luisteroefeningen. Het nieuws is goed als (actuele) luisteropdracht te 
gebruiken. 
Voor Frans.

web.uvic.ca/hrd/indonesian/ – Diverse soorten invuloefeningen (idioom, grammatica, luisteren). 
Ook leesteksten en dialogen met vragen en audio-ondersteuning (daarvoor heb je wel RealPlayer 
nodig). Leuk voor cursisten om te oefenen. Docenten kunnen er oefeningen uithalen die zij ge-
schikt vinden voor het niveau van hun cursisten. 
Voor Indonesisch.

www.videoele.com – Leuk voor cursisten om zelf thuis mee te oefenen.  
Voor Spaans.

http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/chansons.html
http://dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/
http://www.french.hku.hk/starters/fonetik/fonetik_main.htm
http://www.arts.kuleuven.be/weboscope
http://www.rfi.fr
http://web.uvic.ca/hrd/indonesian/
http://www.videoele.com

