Se cu n da ir On de r w ij s • Onderwijslaan

Naam: ……………………………………………………………………………………………..
Klas : ………………………..

ENVOYER UNE CARTE VIRTUELLE
(E-CARD):
JE ME PRESENTE
Voor je aan deze opdracht begint, lees je eerst aandachtig dit blad!

1) DOEL VAN DE LES
Je kan jezelf beknopt voorstellen in het Frans (met behulp van een model).
Je kan een e-card versturen.

2) BENODIGDHEDEN VOOR DEZE OPDRACHT
-

balpen
computer

Veel succes!
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STAP 1: OPDRACHT

Stel jezelf voor aan de leerkrachten Frans in 1A, die lesgeven op de campus
Hartencollege Secundair Onderwijslaan Ninove.
Maak aan de hand van onderstaande gegevens correcte zinnen in het Frans.
Vul de zinnen aan met een persoonlijk antwoord.

Bonjour Mesdames
m’appelle / . / Je / … (prénom + nom)
J’ / ans / … (âge) / . / ai
habite / . / à … (ville ou village) / J’
à … (nom de ton école) / Je / en sixième année / suis / .
aime / le français / . / J’
ou
Je / pas / le français / aime / n’ / .
A bientôt !

STAP 2: WERK IN HET KLAD

Bonjour Mesdames
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

A bientôt !
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STAP 3: VERSTUUR EEN E-CARD

Volg stap voor stap de richtlijnen.
Ga naar de website www.gocards.nl op internet.
Kies bij “Categorieën” het type kaart dat je wilt
gebruiken. Bijvoorbeeld: “Gebaar”

Kies vervolgens een e-card die jij mooi vindt en klik op deze kaart.

Typ nu je tekstje in het Frans.
(Let op: hoofdletters, accenten en leestekens)
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Typ dan jouw voornaam en familienaam bij “Afzender”.
Vergeet niet om ook je e-mailadres te typen.
Vul de gegevens van de “geadresseerde” in:
o leerkrachten Frans 1A SON
o frans1a.son@hartencollege.be
Klik op “Voorbeeld”. Nu kan je het eindresultaat van jouw e-card bekijken.
Tot slot klik je op “Verstuur”.

De leerkrachten Frans van 1A
bedanken jou voor de ontvangen e-card.

We kijken er naar uit om jullie in september te ontvangen op onze campus
Hartencollege Secundair Onderwijslaan Ninove.

Secundair Onderwijs • Onderwijslaan 4, 9400 NINOVE • 054 31 06 60 • info.son@hartencollege.be • www.hartencollege.be
Maatschappelijke zetel: Hartencollege vzw • Aalstersesteenweg 25, 9400 NINOVE • 054 31 74 90 • ond.nr. 0444.390.454 • ING BE48 3930 0820 0027

