
Bonjour liefste  
leerling, jij komt straks naar 

mijn boerderij. Je weet toch dat wij Frans 
spreken? De leerkracht oefent met jou al voor 
je naar hier komt. En als je bij ons bent, zet 

dan vooral je oren goed open! In dit boekje 
staan spelletjes, ideetjes, oefeningen …  
voor in de klas en voor op de boerderij. 

Veel plezier!

Frans op de 
boerderij

Bonjour 
BOEr
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2

vooraf

Bonjour 
beste ouders, jullie 

kind gaat een dagje op boerderijbezoek. 
Op de boerderij spreekt de landbouwer Frans. 

Dat wordt dus een heus taal-plonsbad voor jullie 
spruit. Taal leren begint met taal horen in een rijke 
context. Op de boerderij beleven we met al onze 
zintuigen open heel veel. Kinderen leren de  

taal niet voor de taal maar om prettige  
dingen te kunnen doen, en daar  

zorgen wij voor!

Bonjour land- 
bouw(st)er,  je maakt tijd vrij in je 

drukke dag. Je stelt je boerderij open voor veel 
nieuwsgierige oogjes. En je gastvrij onthaal zorgt er-

voor dat de kinderen zich heel goed op hun gemak voelen, 
ook al begrijpen ze je niet altijd. Jij besteedt veel aandacht 
aan de momenten die iedere dag terugkomen: begroeten, 
samen eten, naar het toilet gaan … maar nu wel in het 
Frans. Je doet ook een heel aantal activiteiten samen 

met de kinderen in jouw moedertaal. Hun enthousi-
asme is voor jou een bron van energie. Be-

dankt om de kinderen uit te nodigen!

Bonjour 
lieve leerkracht, dank- 

zij jouw durf, wagen de kinderen zich 
in vreemde streken. En zonder jou zou het 

avontuur echt wel heel groot zijn. Je leerlingen 
krijgen heel veel nieuwe indrukken te verwerken. Jij bent 
hun steun en toeverlaat. Bij jou kunnen de kinderen weer 

op adem komen, even weer hun vertrouwde taal spre-
ken, vragen stellen en prettige activiteiten doen waarbij 
ze de nieuwe Franse woorden extra kunnen oefenen. 
En natuurlijk heb je al Frans met de kinderen  

geoefend voor de grote dag. Fijn dat je dit 
mogelijk maakt.

Meuh?

Op pagina 23 vind 
je praktische informatie.
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3

VoyagE A la ferme

Kinderen spreken een 
nieuwe taal beter uit als 
ze die taal al te horen 
krijgen voor ze 8 zijn.

Kinderen g
ebruiken 

taal om leuke din
gen 

te doen, i
ndien nod

ig 

zelfs een 
“nieuwe” 

taal. De activiteit
en 

komen op de e
erste 

plaats. D
e nieuwe 

taal nemen ze er  

graag bij.
We kijken samen naar het verhaaltje op cd-rom.

Na de cd-rom lezen we het stripverhaal. Goed luisteren als je naar het  
verhaal op de cd-rom kijkt. Dat maakt het lezen straks gemakkelijker. 
Want de Nederlandse schrijftaal en de Franse schrijftaal zijn verschillend.

Vite, le bus  

est déjà là !
Au revoir,  
maman.

Voici des carottes pour les lapins.

Regarde !  

Des vaches !

Voici des graines 

pour les poules.
Voici des crêpes.  Bon appétit.

Voici du  chocolat chaud.  Attention, c’est  très chaud !

Il faut nettoyer.

Je me cachedans la paille !

Taalinitiatie kun je het best vergelijken met watergewenning. De kinderen wor-den vertrouwd gemaakt met een nieuwe taal en leren die taal later gemakkelij-ker.
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bonjour

je m'appelle...

Bonjour, goede dag, hallo ! 
Dit lied zingen we iedere dag. Met hulp 
van de cd-rom gaat dat prima. Zo oefenen 
we ons eerste optreden op de boerderij.

Heb je goed geluisterd  
naar het lied “Bonjour”?  
Welke woorden zijn  
handig om te onthouden?  
Wat zeg je ’s morgens? 
En wat zeg je ’s avonds?
Bonsoir !

Knutsel zelf ook zo’n leuk naamkaartje. Dan weten de boer en de boerin hoe je 
heet! Vergeet de naamkaartjes niet op het boerderijbezoek. De zwart-witversie  
van de kaartjes vind je op de cd-rom. Print en kopieer zodat elk kind zijn eigen 
kaartje kan maken. Maak ze vast met een veiligheidsspeld of een touwtje.

We oefenen ook in de klas al een beetje zoals Fien en Sara:
Fien: Bonjour.
Sara: Bonjour.
Fien: Comment t’appelles-tu?
Sara: Je m’appelle Sara.

une vache

un cochon

un cheval

4

Jean-Philippe Lajus 
Bonjour, tout va bien ce matinBonjour à tous mes copainsBonjour, tout va bien ce matinTout va bien !
 
Bonjour, le soleil et la pluieBonjour, du moment qu’on souritBonjour à vous tous mes amisMes amis
 
Bonjour, tout va bien ce matinBonjour à tous mes copainsBonjour, tout va bien ce matinTout va bien !

Eén vreemde taal leren 
geeft je een voorsprong 
bij het leren van een 
tweede vreemde taal en 
helpt je zelfs bij moe-
dertaal en rekenen. Ver-
gelijk het maar met een 
topsporter, die beoefent 
ook verschillende disci-
plines om uit te blinken 
in één sport.

Taal leren
 begint  

bij je oren
. Daarom 

krijg je al
s heel klei

ne 

baby al ee
n test om te 

zien of je 
goed hoor

t. 

Dus goed g
ebruiken 

die oren!

Bon appétit !

Bonjour.

Bonjour.

Bonne nuit.

Bonne nuit.
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les animaux  
de la ferme

Speel het spel op cd-rom. Herken je het dier? 
Weet je nog het Franse woord voor de dieren? 

Nadat we het spelletje gespeeld hebben 
op cd-rom beelden we dieren uit. We raden 
natuurlijk in het Frans. Wie het juiste Franse 
woord weet, mag op zijn beurt uitbeelden. 
Haal je inspiratie uit deze tekeningen.

5

Kinderen experimenteren graag met vreemde klanken. Dus als we even tijd hebben, gaan we in groep Franse klan-ken, woordjes, zinsfragmentjes maken … 
Heel leuk om doen en het moet echt niet 
lang duren.

Zoek welke 4 dieren zich verstopt hebben in deze letter-
soep. Zoek van links naar rechts en van boven naar onder.

un chat
une vache

un mouton

un lapin

un oiseau

un cochon

un chien

Taal leren
 begint  

bij je oren
. Daarom 

krijg je al
s heel klei

ne 

baby al ee
n test om te 

zien of je 
goed hoor

t. 

Dus goed g
ebruiken 

die oren!

une souris

un cheval

une poule

	 c	 u	 s		a		p	 i		 n		e		s	 u	 o	 r	 s	 n	 k	 l	 m	 n		o		p		 r		 s
	 h	 k		 l		m		n		u	 n		c		h	 i		 e	 n	 a	 b	 c	 f	 l	 m	 n		o		p		 r
	 e		n		o		o	 p	 n		m	 h	 p	 w	 a	 j	 f	 o	 p	 y	 x	 z	 u	 a	 a	 l
	 v	 w	 y	 o	 p	 e	 a	 a	 x	 o	 e	 e	 p	 o	 i	 s	 s	 o	 n	 u	 e	 u
	 a	 e	 u	 b	 e	 s	 p	 t	 i	 t	 u	 s	 a	 i	 e	 p	 b	 n	 t		 r	 s	 n
	 l	 p	 e	 o	 i	 o	 v	 n	 r	 t	 v	 w	 r	 s	 o	 u	 r	 i	 s	 s	 v	 r	 	
	 l	 m	 i	 t	 f	 u	 v	 b	 n	 a	 a	 o	 p	 r	 s	 t	 x	 s	 z	 e	 l	 k	 	

BOERDERIJ_tijdschrift.indd   5 15/03/11   14:32



un, deux, trois...

Vul de oranje mand met fruit en vul de groene 
mand met groenten. Duid aan met een pijl.

Schrijf het juiste woord in de juiste mand.

fruits et legumes

une orange

des 
fruits

des 
légumes

une tomate

une carotte

une poire

une pomme

6

une salade

des chouxde Bruxelles
des pommes 

de terre

un concombre

une fraise

des 
champignons

1
2

3

4

5

6
7

8
9

10

11

12

13
1

2
3

45

1
23

4

5 6

1 2

3 4

5

6

7

8

9

10

11
12

19

20

13
1415

16

17

18

1 4

2 3

1 4

2 3

1 4

2 3

1 4

2 3

des haricots

We tellen in het Frans van 1 tot 10 of van  
1 tot 20: Un, deux, trois, quatre, cinq, six, 
sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize,  
quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit,  
dix-neuf, vingt. En ondertussen komen er 
mooie tekeningen tevoorschijn. We oefenen 
ook nog de kleuren: rouge, bleu, vert et noir…

du brocoli

une banane

1312
1110

9

8

7

6
5 4

3

2

1

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12

13

14

1
2 3

4

5
6 7

8

9

10
11
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Een taal leren is 
heel goed voor je 
zelfvertrouwen. 
Je kunt je red-
den in vreemde 
situaties en  
dat helpt. 

nous allons  
chanter !

« Le fermier dans son pré »
Dit is een traditioneel rondedansje, waarbij ieder-
een in een kring staat. De boer staat in het mid-
den. De boer kiest zijn vrouw, de vrouw kiest haar 
kind, het kind kiest het hondje, het hondje kiest 
de kat, de kat kiest de muis en de muis kiest de 
kaas. Zo krijg je in het midden een tweede kring. 
Op het einde sluit de buitenste kring de binnenste 
kring helemaal in. Het is een actief lied dat pret-
tiger wordt met verkleedkleren en maskertjes. De 
zwart-witmaskers van een hond, een kat en een 
muis vind je op de cd-rom. De liedjes  
kun je met de cd-rom aanleren.

« Meunier tu dors »
Dit is een traditioneel lied. De kinderen 
zingen en spelen het lied. Ze draaien met 
de armen als de molen te vlug gaat. Ze 
beelden de verstrooide molenaar uit.

le meunier: 
de molenaar
le moulin: 
de molen

le fermier: de boer
la femme: de vrouw
le pre: de weide
battre: slaan

Le fermier dans son pré Le fermier dans son pré Ohé, ohé, ohé 
Le fermier dans son pré
 
Le fermier prend sa femme Le fermier prend sa femme Ohé, ohé, ohé 
Le fermier prend sa femme  
La femme prend son enfant...L’enfant prend son petit chien… 
Le petit chien prend son chat…Le chat prend la souris…
La souris prend le fromage...  
Le fromage est battu 
Le fromage est battu 
Ohé, ohé, ohé 
Le fromage est battu

Liedjes zijn belangrijk voor het oefenen van klanken en intonaties eigen aan de nieuwe taal. Horen en nabootsen zijn ons hoofddoel. Begrijpen komt op de tweede plaats.

Meunier tu dors

Ton moulin ton moulin va trop vite

Meunier tu dors

Ton moulin ton moulin va trop fort

 
Ton moulin ton moulin va trop vite

Ton moulin ton moulin va trop fort

Ton moulin ton moulin va trop vite

Ton moulin ton moulin va trop fort

 
Meunier tu lis

 
Meunier tu manges

 
Meunier tu bois

 
Meunier tu joues

 
Meunier tu danses

Als je daarna in  contact komt met een tweede vreemde taal voel je je ook beter op je gemak. Je gebruikt een aantal strategieën die je onbewust geleerd hebt bij het aanleren van je eerste  vreemde taal. 
7
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Je dois faire pipi !
Ou sont les toilettes ? Vite !

je me lave les mains !

Duid aan met een pijl.

Schrijf de zinnetjes juist 
over in de juiste tekstballon.

- Je prends du savon.
- Je me lave les mains.
- Je me sèche les mains.

Welke zin hoort bij welke tekstballon?

Mensen die meer talen spreken zijn meestal toleranter tegenover anderen.8

1
2

3

Où sont les toilettes ?

Je dois faire pipi !
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J'ai soif.
J'ai faim.

9

Kinderen experimenteren graag met vreemde klanken. Dus als we even tijd hebben, gaan we in groep Franse klan-ken, woordjes, zinsfragmentjes maken… Heel leuk om doen en het moet echt niet 
lang duren.

du lait de	l’eau

du jus
d’orange

du jus de pomme

Mon menu préféré :
Boisson :

Plat principal :

Dessert :

Duid aan met een pijl.

Schrijf juist over.

Wat lust jij graag? Kies je lievelingsmenu.

un yaourt du fromage
une glace du gâteau

de	la salade

des frites
des saucisses des pommesde terre

de	la pizza

une tartine

des spaghettis du riz

BOERDERIJ_tijdschrift.indd   9 15/03/11   14:33



Ideaal om staaltjes te  
nemen. Daar kun je later  
in de klas nog van alles mee  
doen. Zo kun je proberen  
geblinddoekt te raden wat er in de potjes zit. 
Ruiken, voelen, proeven … Durf je dat?

In jouw groep zitten zeker goede reporters, 
fotografen, cameramensen … Dus vul pot-
jes, maak leuke foto’s of filmpjes en maak 
er een heuse reportage van! En natuurlijk 
gebruiken we daarvoor al onze zintuigen!

Regardez !
Kijk!

Kijk goed uit 
je ogen!

Les yeux
Luister goed. De  
landbouwer spreekt  
Frans. Leuk toch al  
die vreemde klanken.  
Maar er zijn nog veel  
meer geluiden. De dieren,  
de wind, de tractor…  

Écoutez !
Luister!

Les oreilles

Goûtez. 
C’est bon ?
Proef. Is het 
lekker? Durf je 

proeven? 
Pannenkoeken 

durf je zeker proeven, 
maar heb je al gras 
gegeten?

La bouche

En je neus?  
Wordt die hier  
verwend of  
gemarteld?

Sentez.  
Ça sent bon ?

Ruik. Ruikt  
het lekker?

Le nez

Touchez…  
Ne touchez pas !
Raak maar aan. 

Niet aan- 
raken !

Les mainsEn voelen?  
Met wat  
doe je dat?

op expeditie op de boerderij

Verbind de juiste woordgroep met het juiste dier. 

Vul het juiste Franse woord 
in op de juiste plaats. 

De dieren spreken! Verzin voor elk dier een leuke naam.

10

une vache/een koe, un chien/een hond, un chat/een kat, 
un cochon/een varken, un cheval/een paard, 
un lapin/een konijn

Je leerkracht 
vindt het heel 
belangrijk dat 
je graag mee-
doet en durft 
proberen. Wees 
gerust: beetje 
bij beetje leer je 
Frans! Attitude 
primeert op 
kennis.

de dieren stellen zich voor
bonjour!
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wat doet de 
boer vandaag?

Het is heel belangrijk dat je oortjes  kunnen horen als de landbouw(st)er  in het Frans spreekt. Het opnemen  van nieuwe klanken en ritmes is een belangrijke stap bij het leren van  een nieuwe taal.

De boer doet heel veel. Kun je de dag  
van de boer in het Nederlands vertellen?

Het verhaal is niet volledig. De kinderen 
gaan naar school. De boerin heeft haar eigen 
job. En dan zijn er nog de maaltijden.  
De maker van dit verhaal is veel vergeten. 
Vul je het verhaal aan?

Ik melk de koeien 
voor de eerste keer 
vandaag.

Ik maak de  

melkput schoon.

Tijd voor  
computerwerk.

Dit is mijn gezin.

Iedereen op de foto.

De kalfjes  
krijgen eten.

Op het land moet 

veel gebeuren.

Ik melk  
de koeien.

Tijd voor ons 

om te eten.

11

Het vieruurtje

De koeien moe-
ten op stal om 
gemolken te 
worden.

1

2

3

4

5

6
8

7

9
10

11 12

Heerlijk ontbijt.

Eten op school.
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Rara, waar zit ik? Ou est... ?
Verstop onder drie gelijke potjes drie dieren. Verschuif de potjes.  
Wie juist raadt en ook het juiste Franse woord weet, mag de potjes opnieuw verschuiven.  
Het spel wordt moeilijker als je iedere keer andere dieren verstopt.
Voor dit spelletje heb je drie potjes nodig en ook nog dierenfiguurtjes  
of dierenprenten. Hoe meer verschillende dieren, hoe moeilijker.
Natuurlijk herhalen we de Franse woorden even voor elk spelletje met de leerkracht.  
Maak het spel niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk!

een paardenstaart?
non ... liever een 
koestaartje!
Zo maak je echte koestaartjes.  
Of zijn het stierenstaartjes?

De tikker probeert een staart te pakken.  
Als dat lukt dan is degene die zijn staart kwijt is  
tikker. Heel prettig om tussendoor te spelen!

nog even tijd?
speel met krijt!
Op de boerderij vind je waarschijnlijk wel een veilig 
hoekje waar je naar hartelust met krijt mag spelen. 
Een hinkelspelletje? Of een reuzenkoe?  
Veel teken- en speelplezier!

12

Durven fouten maken is belangrijk. Om een taal te leren moet je dus een durver zijn. Het helpt natuurlijk als je omge-ving ook aanvaardt dat je fouten maakt. Weet  dat fouten erbij horen.

BOERDERIJ_tijdschrift.indd   12 15/03/11   14:35



Soep kun je maken van bijna elke groente. 
Welke soep vind jij het lekkerst? …

13

Des légumes (oignons, carottes, 

céleri), du beurre, de l’eau, du 

sel, des herbes aromatiques Coupez les 
oignons.

Un peu 
de beurre 
dans la 
casserole.

Mixez.

Ajoutez de l’eau.

Laissez bouillir pendant 
15 à 20 minutes.

Ajoutez du sel et des 
herbes aromatiques. Bon appétit !

1

2

3

4

7

Attention, c’est chaud ! 
Mélangez bien.

5 6

8

Moedertaalsprekers  
leren je het best een

  
juiste uitspraak.

Kun je in het Nederlands  
vertellen hoe we soep maken?

Met welke groenten kun je  
soep maken? Weet je het  
woord in het Frans?

De boer of boerin  geeft uitleg in het Frans.  Gaat het te snel dan  kun je als leerkracht altijd  vragen: “Pouvez-vous parler plus lentement s’il vous plaît ?”.

we maken er een soepje van! 
du potage, c'est bon !

Du potage

Nettoyez et coupez les légumes.
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Épluchez les pom-mes de terre et cou-pez les pommes de terre en morceaux.

des pommes et des pommes de 
terre ! nog lekkere recepten
Weet je hoe we appelmoes of aardappelpuree maken?

De la compote 
de pommes

Épluchez  
les pommes.

Coupez les  
pommes en  morceaux.

2

Des pommes, 

du sucre,  
de l’eau.

1

Des pommes de terre, 

du sel, de l’eau, du 

beurre, du lait, de la 

noix de muscade.
1

3

4

5

14

Mettez les  
pommes dans  
la casserole  
avec un peu  
d’eau.

3 Lavez les 
pommes  
de terre.

Laissez 

mijoter  

pendant  

10 minutes.

Ajoutez 

du sucre.

4 Mettez les  

pommes de 

terre dans  

la casserole 

avec de  

l’eau et un  

peu de sel.

5
Laissez bouillir. 
Égouttez les pom-
mes de terre. 
Ajoutez du lait, 
du beurre et  
de la noix de  
muscade.

6

Bien 
mélanger.

7

Bon appétit !

Bon appétit !

2

De la purée  
de pommes de terre

Kun je het vertellen in het Nederlands?

Met welke ingrediënten maak je  
appelmoes of aardappelpuree?  
Weet je het woord in het Frans?
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Taal horen, taal begrijpen en taal ge-bruiken zijn drie belangrijke stapjes bij het taalleren. Soms zit er veel tijd tussen de stapjes. Ieder kind heeft zijn eigen ritme. Daar hebben we veel begrip voor.

in de winkel, 
bij de boer

15

des légumes

du sucre

des fruits

du beurre

du lait

des pommes de terre

Je begrijpt heel veel  uit wat je ziet, uit de context. Dus ook al spreek je nog niet zo veel Frans, begrijpen gaat wel snel.

We maken iets lekkers: soep, appelmoes of 
aardappelpuree… Voor de ingrediënten gaan 
we naar de winkel. Maar welke producten  
komen van welke boerderij? Verbind het  
product met de juiste boerderijfoto.

4

1

2

5

6

3

b

d

c

a

f

e
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Onze lekkere aardappel is een geheimzinnige  
groente. Hij groeit verborgen in de grond.  
Hij houdt van het donker! 

Aardappelen: vanuit 
de grond tot in de mond

Op deze foto maakt 

de boer mijn bedje 

klaar. In deze zachte 

aarde ga ik groeien!
Mijn bloemen zijn mooi 
hoor! Soms zijn ze wit, 
soms zijn ze paars.

Uit de grond haal ik alles 

wat ik nodig heb om te 

groeien: water en voedsel. 

Mijn plant is groen, maar 

niet eetbaar.
La p…        de t…

Une f…

16

Hoe kun je aardappelen klaarmaken?  
Ken je drie verschillende aardappelgerechten?

Maak het Franse verhaal volledig. Bonjour, 
Pomme de terre, De la terre, 
Une fleur, La pomme 
de terre, Des frites.

2

1

3

4

De boer plant  
mij met een  
grote machine.

De la t…

5

Ondertussen gebeurt het grote werk 

onder de grond. Uit één aardappel 

groeit een hele familie knollen. En  

dat zijn straks misschien jouw frietjes.

6

Alle knollen worden uit  

de grond gehaald. De boer 

gebruikt een speciale  

machine.

Ik blijf lang lekker.  
Tenminste als je me in 
het donker houdt op  
lage temperatuur.

7
Voor ik op je bord kom 
gebeurt er nog van alles met mij. Maar dat vertel ik je een andere keer.

8

Des f…        !

B…        , je m’appelle P…       de t… 
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RAAD JE wat HET IS?
Kun je geblinddoekt raden wat je vasthebt? Je mag tasten en ruiken. 
Als je de naam van de groente of het fruit in het Frans kunt zeggen, 
dan mag je de volgende kiezen die een blinddoek aan moet.
Voor dit spelletje heb je verschillende soorten groenten 
en fruit nodig en een blinddoek.
De leerkracht herhaalt met jou de Franse woorden 
voor we het spel beginnen.

een voetbalveld
op minimaat
Met een leeg groentebakje, aarde en graszaad  
kun je een mooi minivoetbalveld maken.
- Doe aarde in je bakje.
- Zorg dat je aarde goed ligt.
- Zaai de zaadjes.
- Geef regelmatig een beetje water.
Nu nog piepkleine voetballertjes maken  
om op het veldje te zetten …

en maar lopen!
Maak twee groepen en probeer om het eerst de emmer te vullen met  
aardappelen. Pas op: je mag maar 1 aardappel per keer meenemen.  
Hoe je die aardappel vervoert? Spreek dat eerst af:
- Met de kruiwagen
- In een zak
- In je hand
- Per twee en zonder je handen te gebruiken
- Op je rug
- … 
Verzin het maar, hoe gekker hoe liever. Natuurlijk kan dat ook met appels, bieten … 
Probeer te tellen in het Frans!

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 

onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept,  
dix-huit, dix-neuf, vingt !

Taal hore
n, taal be

grij-

pen en taa
l gebruike

n 

zijn drie s
tapjes in 

taal 

leren die 
mekaar opv

ol-

gen. Soms zit er ve
el tijd 

tussen die
 stapjes, 

soms 

weinig. Ie
dereen he

eft 

een ander
 ritme.  

Daar hebbe
n we heel 

 

veel begrip
 voor.

17

BOERDERIJ_tijdschrift.indd   17 15/03/11   14:40



pannenkoeken bakken! 
des crepes ! bon appetit !

Bien 
mélanger 
la farine, 
les oeufs, 
le lait et 
le sucre.

Bon appétit !

1 2

3

4

5

Servir avec du sucre.
6

7

Hieronder zie je het recept voor pannenkoeken.  
Vertel in het Nederlands hoe je pannenkoeken maakt.

Welke ingrediënten heb je nodig voor het  
pannenkoekendeeg? Zoek de Franse woorden  
in het recept en schrijf ze hieronder:

des …

du …

de la …

du …

De la farine fermentante : 200 grammesDes œufs : 2

Du lait : 0,5 litre
Du sucre : 20 grammes

Des crêpes

De landbouw(st)er geeft uitleg in het  Frans. Als leerkracht mogen en moeten  we onderbreken om vragen te stellen aan  
de kinderen in het Nederlands. Zo kunnen 
de kinderen in het Nederlands laten blijken 
dat ze de uitleg in grote lijnen begrijpen.  
En dat stelt ook de landbouw(st)er gerust.

18
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Weet je nog wat er in onze pannenkoeken zit? Verbind  
het juiste Franse woord met het Nederlandse woord.

Voor de ingrediënten  
gaan we naar de winkel.  
Maar welke producten  
komen van welke boerderij? 
Verbind het product met  
de juiste boerderijfoto.

Wie weet het verband tussen suikerbieten 
en suiker? En tussen een koe en melk? 
Weet je hoe de ingrediënten van op de 
boerderij tot in de winkel komen? Neem 
de tijd om dit te bespreken met elkaar en 
met de leerkracht. Noteer de vragen waar 
je geen antwoord op weet en zoek de 
antwoorden later op in de klas. 

in de winkel, 
bij de boer

Durven spreken is een hele stap!  Waag je je aan vreemde klanken, dan gaat dat soms niet direct zoals je wil. Fouten maken hoort erbij! Daar hebben we begrip voor. 

de la farine

du sucre

du beurre

du lait

des œufs

melk

bloem

suiker

boter

eieren

19

1

a

b

c

d

2

3

5
4

BOERDERIJ_tijdschrift.indd   19 15/03/11   14:41



belle vertelt 
een melkverhaal

1

2
3

4

Bonjour, je m’appelle Belle.

Het is tijd, op naar de melkstal!

5

En nu op weg naar 
de zuivelfabriek.

20

Hier wordt mijn 
melk fris bewaard.

6

Bon appétit !

Wat we al kunnen, gebruiken  we graag. Misschien tellen  jullie wel de kippen of de kalfjes op de boerderij in het Frans?

Vertel het verhaal van “Belle” in je eigen woorden.

7Heerlijk smullen !

De Europese
 Commissie 

streeft na
ar meertalig-

heid van a
lle Europe

se  

burgers. 
Er is heel

 wat 

onderzoek
 verricht o

m  

dit doel te
 bereiken.
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ZIN IN MEER LEKKERS 
VAN DE KOE?

Pudding

Fris fruitdrankje

1

2

Hier hebben we frambozen 
gebruikt maar het drankje 
is ook heerlijk met banaan 
of aardbei.

21

Du lait (1 litre),  

du sucre (100 

grammes),  

de la poudre de 

pudding vanille/

chocolat.

Voor de chocolade- 
pudding doe je net  
hetzelfde. Het wordt een 
mooie combinatie. Heb 
je zin in meer “vlekken”, 
experimenteer gerust!

1

3

3

4

Ajouter le mélange  

au lait bouillant.

5

Bien mélanger. 

Weet je hoe we pudding of een fruitdrankje maken?

Kun je het vertellen in het Nederlands?

Met welke ingrediënten maak je pudding of  
een fruitdrankje? Weet je het woord in het Frans?

Faire bouillir 
le lait avec 
le sucre.

Mélanger de  

la poudre de 

pudding avec 

un peu de  

lait froid.

6
7

Bon appétit !

2

1 verre de  

lait, 1/2 verre 

de fruits (frais 

ou congelés)

1 cuillère  

à café de  

sucre.

Bon appétit !
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PROEF JE DAT?
Nu gaan we blind proeven. Doe je blinddoek aan  
en je krijgt twee dingen te proeven. Raad het Franse woord.  
Juist? Nu mag jij iemand anders laten proeven.
We hebben veel lepeltjes nodig (1 per kind), 
lekkere melkproducten en een blinddoek.
Voor we de blinddoek aandoen herhalen we met 
de leerkracht de namen van de producten in het Frans: 
du lait, du beurre, du yaourt, du fromage, du pudding, 
de la crème fraîche…

EEN “ECHTE” UIER!
De uier van de koe heeft 4 spenen. 
Met deze plastic handschoenen 
gaan we uiers maken.

Onthoud jij deze woordjes in het Frans?
Nu gaan we geblinddoekt raden wat er in de uier zit … 
Weet je het woord nog in het Frans?

DE FAMILIE AARDAPPEL
Ik maak zelf mijn aardappelhoofdfamilie.
Un papa, une maman, un frère, une sœur, …

22

Knoop de duim dicht.

Vul de handschoen met:

bloem / de la farine

rijst / du riz suiker / du sucre

PapiMamie

Bébé

Liedjes zijn ideaal om het ritme en de klanken van een nieuwe taal te leren! En liedjes zijn leuk. Misschien leert de boer of boerin ons een liedje in het Frans?

BOERDERIJ_tijdschrift.indd   22 15/03/11   14:43



praktisch
Dit boekje gebruiken we …
… In de klas
In dit boekje vind je oefeningen om de kinderen op een prettige manier voor te bereiden op hun boerderijbezoek.  
Je kunt in de week voor het bezoek iedere dag 1 of 2 keer per dag een halfuurtje Frans oefenen.

… Op de boerderij 
Om het meeste uit de dag te halen werken we in kleine groepen van ongeveer 10 leerlingen. We splitsen de klas op in twee 
groepen. Terwijl de landbouwer in het Frans met een groep actief bezig is, werkt de leerkracht met de andere groep. In dit 
boekje vind je opdrachten, spelletjes … om er een heel fijn uurtje van te maken.

Jouw taak als leerkracht is zeer belangrijk. Bij jou voelen de kinderen zich thuis en kunnen ze terecht met hun vragen.  
Zijn de kinderen nieuwsgierig naar meer Frans en willen ze van alles herhalen? Dan kan dat. Moeten de kinderen even op 
adem komen? Laat ze bij jou uitblazen. Dat mag zeker!

… Thuis
Na het boerderijbezoek is het fijn om in de  
klas en thuis na te praten. Misschien maak  
je een reportage voor de schoolwebsite.  
Je kunt de opdrachten verder afwerken,  
in de klas of thuis.

Op de grote dag …
… Niet vergeten!!!
- Deze boekjes en schrijfgerief
- Je naamkaartje
- Lunchpakket
- Drankjes
- Goed humeur
- Kleren die tegen een stootje kunnen

… Jouw klas, twee groepjes
De landbouwer neemt een groep kinderen  
mee op ontdekking en gaat ook samen 
met de kinderen koken. In kleine groe-
pen is het voor iedereen leuker. Dus we 
splitsen op. Verdeel op voorhand je klas 
in twee groepen die prima werken.

… Jouw klas, twee begeleiders
Als leerkracht en als begeleider ben je  
gedurende de hele dag verantwoordelijk  
voor je klas. Twee begeleiders per klas  
is aan te raden.

suiker / du sucre

23

Een typische dag  kan er zo uitzien …Let wel: variatie is mogelijk! Spreek goed af met de landbouwer.

9.30 aankomst Landbouwer  (in het Frans) Leerkracht (in het Nederlands)
9.30-9.50 20’ Verwelkoming  en toilet9.50-10.40 50’ Eerste rondleiding Andere groep werkt met leerkracht rond boerderij. Zij krijgen de rondleiding pas in de namiddag.

10.40-11.00 20’ Toilet, smullen11.00-11.50 50’ Koken bv. aardappel- puree Andere groep werkt met leerkracht rond boerderij. Zij hebben de rondleiding gehad.
11.50-12.50 60’ Toilet, handen  wassen

Tafel dekken,  eten, opruimen

Vrij spel 

Met leerkracht en landbouwer samen

12.50-13.40 50’ Rondleiding voor tweede groep Andere groep werkt rond koken met de leerkracht. Zij koken pas straks.
13.40-14.30 50’ Koken,  

bv. pannenkoek
Andere groep werkt rond koken met de leerkracht. Zij  hebben gekookt in  de voormiddag.

14.30-15.00 30’ Toilet, smullen15.00 vertrek

Hier kan de leerkracht meer informatie vinden: www.bonjourboer.be
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kadert in het grensoverschrijdend INTERREG IV-project “Onthaal op de boerderij in de grensstreek” 

Een realisatie van Met steun van
Accueil Champêtre en Wallonie asbl 
Chaussée de Namur, 47
B-5030 Gembloux
accueilchampetre@fwa.be
www.accueilchampetre.be
Tel. +32 (0) 81/60 00 60 
Fax: +32 (0) 81/62 74 50

Association Le Savoir Vert
des Agriculteurs
54-56, avenue Roger Salengro – BP 90136
F-62054 St Laurent Blangy cedex
Savoir-vert@nordnet.fr
www.savoir-vert.asso.fr
Tel. +33 (0) 321/60 57 20 
Fax: +33 (0) 321/60 58 07

Landbouweducatie West-Vlaanderen
Iepersesteenweg 87
B-8800 Rumbeke-Beitem
landbouweducatie@west-vlaanderen.be
www.onthaalopdeboerderij.be
Tel. +32 (0) 51/27 32 25

www.diekeure.be
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