METHODEWIJZER
LIBRE SERVICE JUNIOR

Libre Service junior en un clin d’oeil

Frankrijkkunde

Panorama

Mise en route

Menu au choix

Iedere unité begint met een aantrekkelijke openingspagina met mooie foto’s die Frankrijk en
de Fransen tot leven brengen. Bij deze openingspagina hoort ook de Panorama voor het digibord.

Iedere vaardigheid start met een actieve opdracht,
vaak een spreekopdracht, aan de hand van
beelden of een herhaling van eerder geleerde stof.

Via het digibord kunt u uw leerlingen een interactief
‘panorama’ bieden op de inhoud van het hoofdstuk. Met onder andere een passende rap, een
filmpje, korte dialogen en thematisch vocabulaire.

Libre Service Junior biedt differentiatie per vaardigheid met een menu au choix. De leerling kan
kiezen uit opdrachten op drie niveaus, aangegeven met sterren.

Meer weten?
9781111276539

Meer informatie over de arrangementen en beschikbaarheid van het lesmateriaal
vindt u op onze website, hier kunt u ook terecht om een proeflicentie aan te vragen.
www.thiememeulenhoff.nl/libreservice-junior

Nieuw! Libre Service Junior is de nieuwe methode Frans voor de onder-

bouw, met aparte edities voor vmbo-gt(h), havo en vwo. De methode vormt
een door-lopende leerlijn met Libre Service voor de bovenbouw. Libre Service
Junior laat leerlingen snel Frans spreken in eigentijdse situaties en op hun eigen
niveau. Zo beleven ze veel plezier en succes. Dát motiveert!

Sterke punten

De sterke punten van Libre Service Junior
Differentiatie op niveau en leerstijl
Met plezier Frans leren en toepassen
Een doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw
Vaardighedenopbouw volgens ‘didactique en trois étapes’

Differentiatie

Uitgebreide mogelijkheden voor differentiatie en
variatie in leerstijlen in de vorm van keuzemenu’s.

Met plezier Frans leren en toepassen

Frans moet klinken in de les. Iedere les begint
met een uitnodigende, actieve spreekopdracht.
De vele luisteropdrachten laten leerlingen horen
hoe het Frans klinkt. In de vlogs komt het Frans
op een herkenbare, interactieve en motiverende
manier aan bod.

Duidelijke leerdoelen

Iedere vaardigheid begint met een ERK-leerdoel.
De leerling weet waar hij naartoe werkt in de les
en wat hem te wachten staat.

Meten en monitoren

Via het online leerplatform eDition heeft u
uitgebreide mogelijkheden om uw leerlingen
digitaal te volgen.

Doeltaal = voertaal

Korte leerlijnen die stapsgewijs leerlingen helpen
verder te komen met vaardigheden.

De instructies worden in het begin zowel in
het Frans als in het Nederlands aangeboden.
Geleidelijk neemt het Nederlands af en het Frans
toe.

Vaardigheden

Lesmateriaal op drie niveau’s

Didactique en trois étapes

Libre Service Junior is opgebouwd rond vaardigheden; iedere vaardigheid heeft een eigen kleur
en werkt met eigen iconen. In de mis en practique
komen vaardigheden samen in geïntegreerde
opdrachten.

Grammatica

De grammatica wordt stap voor stap opgebouwd
vanuit de theorie. De grammatica komt geïntegreerd terug bij de vaardigheden, waardoor de
leerling ervaart dat hij de grammatica nodig heeft
om goed te spreken of te schrijven.

De vmbo-editie biedt aantrekkelijke en behapbare
opdrachten die direct toepasbaar zijn bij spreken
en schrijven.De havo-editie is geschikt voor
dakpanklassen. Met de menus au choix kunnen
leerlingen op hun eigen niveau (verder) werken.
De vwo-editie biedt opdrachten met meer
uitdaging, zoals de opdrachten ‘en route pour le
DELF’. De vwo-editie is zoveel mogelijk in het Frans.

Textes & Activités

Libre Service Junior biedt een geïntegreerd
tekst- en werkboek aan, waarin teksten en vragen
overzichtelijk bij elkaar staan.

Arrangement

Er is lesmateriaal voor drie niveaus:
vmbo-gt(h), havo en vwo.
Met de digitale leeromgeving van Libre Service
Junior kunnen leerlingen online interactieve
oefeningen maken, opslaan, nakijken en inzien.
Ze krijgen gerichte feedback, waarbij ze direct
de bijbehorende theorie kunnen raadplegen. Als
docent heeft u inzicht in wat uw leerlingen doen,
welke lesstof ze beheersen en waar ze nog moeite
mee hebben.
U bepaalt zelf hoe u met Libre Service Junior werkt:
alleen met boeken
	
een combinatie van boeken en digitaal
volledig digitaal

