METHODEWIJZER
LIBRE SERVICE 4ÈME ÉDITION

NIEUW! Libre Service 4ème édition is een methode Frans voor de bovenbouw

havo en vwo. In deze nieuwe editie zijn de sterke punten van de 3ème édition
behouden. Daarnaast biedt deze editie veel ruimte voor differentiatie, variatie en
uitgebreide mogelijkheden om uw leerlingen te volgen. En met deze methode bereidt
u iedere leerling optimaal voor op het examen.
Met plezier Frans leren en toepassen

Zelf bepalen hoe je wilt werken

Differentiatie op niveau en leerstijl

Goede voorbereiding op het examen

Sterke punten behouden

De sterke punten van Libre Service 3ème édition die behouden blijven
Didactique en trois étapes: korte

leerlijnen die stapsgewijs leerlingen helpen verder
te komen met vaardigheden.

Veel aandacht voor authentiek kijkluistermateriaal (TV5, France2).

receptieve en
productieve grammatica.

Veel aandacht voor

en

Examentraining voor leesvaardigheid

vanaf leerjaar 4. Examenteksten verrijkt met
hulpvragen.

Verrassende courts métrages.

Examentraining voor alle vaardigheden,
modulair opgebouwd (5 havo en 6 vwo).

Vernieuwingen

Compacter basisdeel en nog beter opgebouwd.

Doeltaal = voertaal

Voor leerlingen:

Leerlijnen

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

Variatie

Aansluiting bij leerstijlen en leerlingbehoeften door
variatie in werkvormen binnen de vaardigheden,
waaronder opdrachten die voorbereiden op DELF.

Kennis en herhaling
Grammatica

Meer opdrachten, op verschillende niveaus en
concrete toepassing bij de vaardigheden.

De vwo-editie is hoofdzakelijk Franstalig, de havoeditie bevat Franse instructies waar mogelijk.

Verschillende doceerstijlen

Praktische handvatten om de stof op verschillende
manieren aan te bieden.

Uitgebreid aanbod van vocabulaire en grammatica.

U bepaalt zelf hoe u met Libre Service 4ème édition werkt: werken
met boeken in combinatie met digitaal materiaal of volledig digitaal.
De methode biedt afzonderlijk lesmateriaal voor havo en vwo en kan
ingezet worden voor leerjaar 4 en 5 van de havo en leerjaar 4, 5 en 6 van
het vwo.
Met de digitale leeromgeving van Libre Service 4ème édition kunnen leerlingen online interactieve oefeningen maken waarop ze gerichte feedback
krijgen en waarbij ze direct de bijbehorende theorie raadplegen. Ze kunnen hun werk maken, opslaan, nakijken en de resultaten inzien. U heeft
daarbij direct inzicht in wat uw leerlingen doen, welke lesstof ze beheersen
en waar ze nog moeite mee hebben.

De belangrijkste vernieuwingen in het kort:
Differentiatie

Arrangement

Meten en monitoren

Uitgebreide mogelijkheden om uw leerlingen digitaal
te volgen.

Combipakket: Textes et Activités, Littérature, Manuel en totaallicentie
Boekenfondsvariant: Edition intégrée, Littérature en startlicentie
Volledig digitaal: Totaallicentie of Schooltas

Voor docenten:

Startlicentie (gratis)
Totaallicentie
Totaallicentie en Littérature digibordapplicatie

Het lesmateriaal voor leerjaar 4 is beschikbaar voor schooljaar 2016-2017.

Libre Service en un clin d’oeil

Court métrage
Een unité start met een inleiding op het thema van de
unité (bijvoorbeeld La rentrée) en een court métrage.

Mise en route
Iedere vaardigheid (lire, écrire, écouter et parler) start
met een activerende opdracht, bijvoorbeeld een rebus.

Menu au choix
Libre Service biedt per vaardigheid differentatie met
het Menu au choix. Op drie niveaus extra oefeningen
voor iedere leerling.

Parler
Het leerwerk is voor de leerling functioneel: hij heeft
vocabulaire, phrases utiles en de grammaire nodig bij de
toepassing van parler en écrire.

9781111276010

Meer weten?
Ga naar www.thiememeulenhoff.nl/libreservice
voor meer informatie en het volledige productoverzicht.

