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Opdracht voor het leesboekje: 

Haal in de mediatheek een boekje met een rode stip. Als je dat gelezen hebt, ben je 

klaar voor deze opdracht! 

Je maakt via de website https://www.classtools.net/FB/home-page een nep-account 

maken op Fakebook over een personage in het boek dat je gelezen hebt. Het is een 

Engelstalige site, maar dat zou geen problemen moeten 

opleveren. Pas je Fakebookpagina naar je eigen 

wensen aan. Het moet er natuurlijk wel leuk uitzien.  

 

De opdracht moet aan een aantal criteria voldoen:  

- Alle informatie komt in het Frans op de Facebookpagina te staan (de naam, de 

geboortedatum, info over familie(leden), verschillende berichten, etcetera). 

- Je post minimaal drie afbeeldingen/tekeningen van gebeurtenissen en/of 

personages uit het boek met een aantal regels tekst erbij.  

- Je post minimaal zes berichten: 

1. Post tien Franse woorden die jouw personage beschrijven.  

2. Post nu een bericht in het Frans over je personage met de woorden die je 

bij punt 1 genoemd hebt. Maak dus goede Franse zinnen. (tip: kijk bij unité 

4) 

3. Post een roddel over je personage. Denk daarbij aan bijvoorbeeld relaties.  

4. We hebben gehoord dat je personage een huisdier heeft. Post iets over 

dat huisdier. Maak vijf goede Franse zinnen.  

5. Geef je mening in het Frans over het boek in maximaal 50 woorden.  

6. Post een verhaal, (mag) in het Nederlands, waarin je kort vertelt waarom 

men dit boek zou moeten lezen.  

 

 

 

 

https://www.classtools.net/FB/home-page
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Hoe in te leveren?  

Als je klaar bent met de opdracht druk je op de knop ‘save’ rechtsboven. Je krijgt dan 

een URL-link. Kopieer de link en stuur deze naar je docent via magister.  Vergeet ook 

niet om de link én je inlogcode naar jezelf te mailen. Zo kan je altijd bij je 

Fakebookpagina komen.  

 

Wanneer inleveren? 

Met jouw docent spreek je een inleverdatum af. Houd er daarmee altijd rekening mee 

dat er zaken kunnen tegenzitten: je computer kan crashen, internet deed het niet, je 

was ziek ….. Dit alles voorkom je door ervoor te zorgen dat je al eerder klaar bent. 

Te laat inleveren, betekent 1 punt aftrek van het cijfer per dag dat je te laat bent. 

 

Hoe wordt de opdracht beoordeeld? 

       

1 10 Franse woorden   0,5 0 

2 Beschrijf je personage 1,5 1 0,5 0 

3 Roddel 1,5 1 0,5 0 

4 Huisdier 1,5 1 0,5 0 

5 Mening 1,5 1 0,5 0 

6 Waarom lezen?  1 0,5 0 

 Geposte afbeeldingen (3) 1,5 1 0,5 0 

 Originaliteit  1 0,5 0 

 Totaal 10 

 

 

Veel plezier! Beaucoup de plaisir! 

Les profs de français 

 Cijfer: 


