
Nom: ……………………………………… 

Woordenlijst: unité 17 

une moto een motor (voertuig) 

un pied een voet 

un vélo een fiets 

  

à moto met de motor 

à pied te voet 

à vélo met de fiets 

  

un (auto)bus een bus 

un métro een metro 

un train een trein 

un tram een tram 

une voiture een auto 

  

en autobus met de bus 

en métro met de metro 

en train met de trein 

en tram met de tram 

en voiture met de auto 

aller à l’ école naar school gaan 

aller à la maison naar huis gaan 



aller chez …. naar iemand gaan 

rentrer terug naar huis gaan, 
terugkomen 

  

parfois soms 

souvent vaak, dikwijls 

 

 



Woordenlijst unité 17 

 Schrijf de Franse woorden over.  

 

une moto  

un pied  

un vélo  

un autobus  

un métro  

un train  

un tram  

une voiture  

aller à l’école  

aller à la maison  

parfois  

souvent  

aller chez juf Anne  



Het werkwoord ‘aller’ = gaan 

1. Schrijf het werkwoord “aller” over. 

je vais …………………………………………. 

tu vas …………………………………………. 

il va …………………………………………. 

elle va …………………………………………. 

nous allons …………………………………………. 

vous allez …………………………………………. 

ils vont …………………………………………. 

elles vont …………………………………………. 

 

2. Schrijf naast elke vorm de juiste vertaling. 

tu vas Jij gaat 

ils vont Zij gaan 

nous allons Wij gaan 

je vais Ik ga 

il va Hij gaat 

vous allez Jullie gaan 

elle va Zij gaat 

elles vont Zij gaan 

 

 

 

 



3. Schrijf de juiste vertaling onder elke zin. 

Je vais à Paris. 

Ik ga naar Parijs. 

Tu vas en train. 

Je gaat met de trein. 

Il va à vélo. 

Hij gaat met de fiets. 

Elle va à moto. 

Zij gaat met de moto. 

Nous allons chez nous. 

Wij gaan naar ons (thuis). 

Vous allez vite. 

Jullie gaan snel. 

Ils vont en métro. 

Zij gaan met de metro. 

Elles vont à Namur. 

Zij gaan naar Namen. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Je gebruikt het werkwoord ‘aller’ ook om uit te drukken 

wat je meteen gaat doen. (ik ga…, ik zal zo meteen 

/dadelijk) 

Vertaal de onderstaande zinnen. 

Je vais regarder des photos. 

Ik ga kijken naar foto’s. 

Tu vas rester à la maison. 

Jij gaat thuisblijven. 

Il va faire beau. 

Het gaat mooi weer zijn. 

Elle va chanter. 

Ze gaat zingen. 

Nous allons rentrer à 20 heures. 

Wij gaan terugkeren om 20 uur. 

Vous allez commencer la leçon. 

Jullie gaan de les beginnen. 

Ils vont habiter ici. 

Zij gaan hier wonen. 

Elles vont être là. 

Zij gaan daar zijn. 

 

 

 

 



5. Toujours? Souvent? Parfois? Jamais? 

Vertaal de volgende zinnen. 

 

Il pleut souvent. 

Het regent vaak. 

Il fait souvent mauvais. 

Het is vaak slecht weer. 

Parfois il fait beau. 

Soms is het mooi weer. 

Elle ne va jamais en train. 

Ze gaat nooit met de trein. 

Nous allons toujours en bus. 

Wij gaan altijd met de bus. 

Vous portez parfois un jeans. 

Jullie dragen soms een jeans. 

Ils rentrent toujours à pied. 

Jullie gaan altijd te voet naar huis. 

Elles ne vont jamais à Namur . 

Zij gaan nooit naar Namen. 

 


