
Nom: ……………………………………… 

Woordenlijst: unité 18 

une chambre een kamer 

un coin een hoek 

une cuisine een keuken 

un lit een bed 

une salle de bains een badkamer 

une télé een televisie 

un arbre een boom 

un jardin een tuin 

  

bon, bonne goed 

entrer binnenkomen 

devant voor 

sous onder 

entre tussen 

s’il vous plaît alstublieft 

  

un banc een bank 

un bureau een bureau 

des bureaux bureau’s 

une douche een douche 

un fauteuil een zetel 



un garage een garage 

une lampe een lamp 

un living een woonkamer 

des toilettes  een toilet 

  

 

 



Woordenlijst unité 18 

 Schrijf de Franse woorden over.  

 

une chambre  

un coin  

une cuisine  

une salle de bains  

une télé  

un arbre  

un jardin  

bon, bonne  

entrer  

devant  

entre  

sous  

un banc  

un bureau  

une douche  

un fauteuil  

un living  

des toilettes  



Het werkwoord ‘entrer’ = binnenkomen 

1. Schrijf het werkwoord “entrer” over. 

J’ entre …………………………………………. 

tu entres …………………………………………. 

il entre …………………………………………. 

elle entre …………………………………………. 

nous entrons …………………………………………. 

vous entrez …………………………………………. 

ils entrent …………………………………………. 

elles entrent …………………………………………. 

 

2. Schrijf naast elke vorm de juiste vertaling. 

tu entres Jij gaat naar binnen 

ils entrent Zij gaan naar binnen 

nous entrons Wij gaan naar binnen 

J’ entre Ik ga naar binnen 

il entre Hij gaat naar binnen 

vous entrez Jullie gaan naar binnen 

elle entre Zij gaat naar binnen 

elles entrent Zij gaat naar binnen 

 

 

 

 



Het bijvoeglijk naamwoord. 

 

In het Nederlands zeg je het 

zo: 

Een grote hond 

Een tevreden meisje 

 

Altijd voor het zelfstandig 

naamwoord. 

In het Frans kan het 

verschillen: 

Un grand chien 

Une fille contente 

 

Soms ervoor, soms erachter  

 

Dit leer je best uit je hoofd!!! 

 

Schrijf de vertaling. Deze woorden komen er steeds vóór. 

 

un beau cadeau Een mooi geschenk 

un bon vélo Een goede fiets 

une chouette copine Een toffe vriendin 

un gentil garçon Een vriendelijke jongen 

une grande classe Een grote klas 

un jeune chien Een jonge hond 

une jolie jupe Een mooie rok 

un nouveau stylo Een nieuwe balpen 

une petite table Een kleine tafel 

un vieux cahier Een oude (werk)schrift 



En nu degenen die erachter komen. Vertaal juist ! 

 

un garçon amoureux Een verliefde jongen 

une copine contente Een tevreden vriendin 

un pantalon court Een korte broek 

une fête formidable Een geweldig feest 

un enfant fort Een sterk kind 

un pyjama long Een lange pyjama 

une maman super Een super mama 

un prof sympa Een sympathieke leraar 

un copain triste Een droevige vriend 

 

De kleuren zijn gemakkelijk. Die komen er ALTIJD achter. 

Vertaal. 

 

une feuille blanche Een wit blad 

un crayon bleu Een blauw potlood 

des cheveux blonds Blonde haren 

un banc brun Een bruine bank 

une moto grise Een grijze moto 

un pyjama mauve Een paarse pyjama 

une chaise jaune Een gele stoel 

un parapluie noir Een zwarte paraplu 

une robe orange Een oranje jurk 



un fauteuil rose Een roze zetel 

des cheveux roux Rode/rosse haren 

un tableau vert Een groen bord 

 

Vertaal de volgende zinnen. 

 

C’est un pantalon court. 

Het is een korte broek. 

Je cherche une feuille blanche. 

Ik zoek een wit blad. 

J’ ai une maman sympa. 

Ik heb een sympathieke mama. 

Le professeur a un pyjama long. 

De professor heeft een lange pyjama. 

Nous avons une grande classe. 

Wij hebben een grote klas. 

Vous allez à une fête formidable. 

Jullie gaan naar een geweldig feest ! 

Ils cherchent un crayon bleu. 

Zij zoeken een blauw potlood. 

Elles n’ont pas de chaise jaune. 

Zij hebben geen gele stoel. 

 

 



En nu van Nederlands naar Frans. 

 

Een mooi cadeau Un beau cadeau 

Een tevreden vriendin Une copine contente 

Een lieve jongen Un gentil garçon  

Een oranje jurk Une robe orange 

Een grote balpen Un grand stylo 

Een rode bank Un banc rouge 

Een lang feest Une fête longue 

Een kleine schrift Un petit cahier 

Een droevig kind Un enfant triste 

Een gele motor Un moto jaune 

Een verliefd meisje Une fille amoureuse 

Een oude hond  Un vieux chien 

 

 


