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Une dictée 

Aanwijzingen voor de docent 

Leerdoelen 
 
– inslijten van de verschillen tussen schrijfwijze en uitspraak 
– oefenen met de aanpassing van het bijvoeglijk naamwoord aan het zelfstandig naamwoord 
 
Oefening 
 
Lees bij het dicteren eerst de gehele zin voor. Daarna herhaalt u de zin, afhankelijk van de moeilijk-
heidsgraad en het niveau van de groep, stukje voor stukje. Benadruk dat de cursisten zo veel mogelijk 
moeten opschrijven, maar dat ze open moeten laten wat ze niet kunnen verstaan. Als alle zinnen zijn 
gedicteerd, leest u de tekst nog een keer voor, zodat ze de ontbrekende woorden nog in kunnen vullen.  
Bepaal op basis van het niveau van uw groep of uw cursisten nog een paar minuten de tijd krijgen om 
hun tekst nog eens door te lezen en eventuele schrijffouten te corrigeren. De tekst wordt vervolgens 
klassikaal gecorrigeerd.  
 
Belangrijk is dat u de regels van het  dictée van tevoren uitlegt. Op die manier hoeft u tijdens het dictee 
niet te veel te herhalen. 
 
Het dictée kan ook aanleiding zijn om het gebruik van de leestekens (signes de ponctuation) in het 
Frans toe te lichten.  
 
U kunt de leestekens in het Frans op het bord schrijven, en ze benoemen tijdens het dictee.  
 
Les signes de ponctuation – leestekens 
 
. le point – punt 
 
, la virgule – komma 
 
! le point d’exclamation – uitroepteken 
 
… les points de suspension – drie puntjes (beletselteken) 
 
«  ouvrez les guillemets – aanhalingstekens openen 
 
» fermez les guillemets – aanhalingstekens sluiten 
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Une dictée 

Mercredi, Michèle et Julia, une copine néerlandaise, vont dans un petit restaurant italien. Les deux 

jeunes femmes aiment beaucoup la cuisine italienne, mais aussi les serveurs charmants. Michèle est 

étudiante à l’université de Nantes. Elle dit à Julia : « Imagine, je suis amoureuse ! C'est Luc Henry, le 

nouveau prof de peinture moderne. Luc est génial ! Il est américain, il a 45 ans, il est blond, grand et 

très créatif. Il a une mère française. Luc parle quatre langues étrangères et il habite dans une vieille 

maison dans le centre-ville... ». Ouf ! Une amie amoureuse peut être un peu fatigante… Et le grand 

serveur brun n’est pas là... 

 


