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eTwinning wedstrijd 2015 – Overzicht projectactiviteiten 

Projecttitel: Lire en français ensemble, c'est un plaisir! 

Naam leerkracht: Ria De Wilde 

Datum 
projectactiviteit 

Korte beschrijving activiteit Korte beschrijving eindresultaat Link naar Twinspace en/of website 
 

september 2014 
 

kennismaking - zich voorstellen - De leerlingen stellen zich voor en 
vullen hun profiel aan in de 
TwinSpace. 
- Foto op Thinglink van beide 
klassen 

http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/50 
 

 
eind september 
2014 - okt. 

'Carmen': activiteiten vóór de lectuur 
van het boek: 
werken in groepjes: 
- veronderstellingen maken op basis 
van de kaft van het boek. 
- een andere kaft zoeken op het 
internet. 
- biografie van Mérimée  
 

 
 
 
- discussie in het forum in de 
TwinSpace 
- document in de TwinSpace 
 
- PPT per groepje 

 
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/366 

oktober 2014 
 

Verder werken in de gekozen 
groepjes: 
- verklarende woordenlijst 
 
- samenvatting per hoofdstuk 

 
google docs met: 
- woordenlijst Frans - Portugees - 
Nederlands 
- samenvatting 'Carmen' 

 
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/1457 
http://bit.ly/1NrAJGm 
 

november 2014 
 

- Leerlingen in Portugal bereiden een 
quiz voor over het boek 'Carmen' 
- Met TourBuilder worden de etapes 
van het verhaal van Carmen 
gevisualiseerd. 

- Quiz KAHOOT 
- TourBuilder 

 
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/1951 
http://bit.ly/1NrANpN  
http://bit.ly/1Kmg4nl 

LOGIN TWINSPACE voor jury 

Gebruikersnaam: jury.etwinning.9 

Wachtwoord: etwinning 

http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/50
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/366
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/1457
http://bit.ly/1NrAJGm
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/1951
http://bit.ly/1NrANpN
http://bit.ly/1Kmg4nl
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december 2014 

 
videoconferentie via Skype: 
- Quiz over 'Carmen' met KAHOOT 
(opnieuw in groepjes) 
 

 
Quiz met KAHOOT via Skype 

 
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/10497 

 
januari 2015 
 

 
'Un sac de billes': activiteit vóór de 
lectuur: puzzel  

 
- puzzel om betekenis van 'un sac de 
billes' te ontdekken in het 
Nederlands en in het Portugees 

 
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/17346 

 
januari 2015 

 
Kiezen van een logo: de Portugese 
leerlingen hebben logo's ontwerpen 
en via een bevraging bij de Belgische 
leerlingen werd dan het uiteindelijke 
logo gekozen. 
 

 
Logo 

 
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/19743 

 
januari - februari 
2015 
 

 
Werken in groepjes: 
- 'Un sac de billes' lezen en 
opzoekingen doen over de 
achtergrond van het werk 
(geschiedenis WOII). Opdrachten via 
Wiki Smartschool. 
Samenwerken in Google docs en in 
TourBuilder. 

 
- voorbereiding in google docs 
- eindresultaat:  
Tourbuilder: al het 
voorbereidingswerk van de 
Belgische en de Portugese 
leerlingen werd hier verzameld. 

 
- deel 1 voorbereiding door Belgische leerlingen: 
http://bit.ly/1HrtYU5 
- deel 2 voorbereiding door Belgische leerlingen: 
http://bit.ly/1GLSprQ 
- deel 3 voorbereiding door Belgische leerlingen: 
http://bit.ly/1LF6T3h 
Overzicht in de TwinSpace:  
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/17357 
Tourbuilder: 
http://bit.ly/1KqofR8 
http://bit.ly/1U30hhN 
 
 
 

http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/10497
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/17346
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/19743
http://bit.ly/1HrtYU5
http://bit.ly/1GLSprQ
http://bit.ly/1LF6T3h
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/17357
http://bit.ly/1KqofR8
http://bit.ly/1U30hhN
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februari 2015 
 

 
Activiteit na de lectuur: 
Naar aanleiding van de 70e 
verjaardag van de bevrijding van 
Auschwitz: cartoons over de 
Simpsons in Auschwitz: leerlingen 
geven hun mening hierover; 
activiteit rond de trailer van 
Schindler's List 
 

 
Opdracht in Calameo 
 
Forum in TwinSpace 

 
http://bit.ly/1JmDs2n 
 
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/21603 

 
mei 2015  

 
ontmoeting op Skype: 
voorbereiding 'les devinettes': 
raadseltjes gemaakt in het kader van 
de les grammatica rond 'le pronom 
relatif' 
 

 
- 'devinettes' met pronoms relatifs 
in google docs 
- Skype ontmoeting: foto's en 
filmpjes 

 
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/42166 
 
website school:  
http://www.sint-janscollege.be/index.php/e-twinning 
 

 
mei 2015  

 
evaluatie project  
 

 
Padlet 

 
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/44017 
 
http://bit.ly/1GLSRWR 
 

 

http://bit.ly/1JmDs2n
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/21603
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/42166
http://www.sint-janscollege.be/index.php/e-twinning
http://twinspace.etwinning.net/48/pages/page/44017
http://bit.ly/1GLSRWR

