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Adomania is integraal in het Frans. Hoe pak je dat aan als leerkracht? 
Adomania 1 maakt bewust gebruik van korte zinnen voor de leerling, met daarbij herhaling van 
veelgebruikte woorden en zinnen. Een instructie zoals Par deux / En petits groupes wordt in het vet 
gezet. Ook doewoorden zoals Relis / Recopie worden in het vet en in kleur gezet. 
 
De verschillende pictogrammen zorgen voor bijkomende ondersteuning. Je vindt ze terug in een 
bijlage vooraan in het e-boek/bordboek én op de didactische websites van Adomania 1 en 2 onder de 
knop Handleiding. Op p. 5 van Adomania 1 staan de pictogrammen ook, verwerkt in een activiteit. 
Er zijn pictogrammen voor de 5 vaardigheden, voor A toi / En classe en voor groepswerk (waarbij we 
zelfs het onderscheid maken tussen groepswerk met twee leerlingen (bv. ‘parler à deux’) en 
groepswerk met meer dan twee leerlingen (bv. ‘parler en groupe’)). Een figuurtje met een 
verkeersbord ‘Attention’ is een weetje of doordenkertje of ‘let op’. Ten slotte zijn er ook 
pictogrammen die verwijzen naar de video’s van TV5Monde, naar het schrift ‘Carnet de bord’ en 
naar het digitale oefenplatform Parcours digital. 
 
Leerlingen in de A-stroom hebben al minstens 2 jaar het vak Frans op school gehad. Toch hebben ze 
vaak een gebrek aan spreekdurf. Door dat goed te stimuleren in Adomania 1 en 2, ervaren ze dat ze 
vlotter en vlotter gaan communiceren. 
 
In welke rubrieken zitten de schriftelijke oefeningen? 
Adomania heeft een groot aanbod voor schriftelijke interactie met veel oefenmomenten: 

• Er zijn de vele schriftelijke oefeningen in alle 8 étapes van het leerwerkboek, o.a. in elke 
‘Leçon’ en elke ‘Entraînement’ maar ook in ‘Cultures et rencontres’, in ‘Controle’, … 

• Na de étapes 3-5-8 (in Adomania 1-2) zijn er ook nog tal van schrijfoefeningen in de rubriek 
‘Révision’. 

• In het bijbehorende schrift ‘Carnet de bord’ zitten veel schrijfopdrachten, ook creatieve en 
expressieve. Het gaat om woorden overschrijven, zinnetjes maken, mindmaps aanvullen, 
korte tekstjes schrijven enz. 

• Op het digitale platform Parcours digital kan de leerling veel oefeningen maken, zowel in de 
klas als thuis. 

 
De schriftelijke oefeningen zijn eerst voornamelijk receptief en worden daarna meer en meer 
productief en creatief. Adomania biedt oefeningen voor de schriftelijke vaardigheden en interactie 
én materiaal voor de mondelinge, communicatieve aanpak. De rol van de leerkracht bij het oefenen 
met Adomania is groot: aanzetten tot participatie, zorgen voor herhaling, synthese en 
terugkoppeling, in alle rubrieken. 
 
Waar zit de differentiatie? 
Er is differentiatie voorzien in het leerwerkboek, in het ‘Carnet de bord’ en via het Parcours digital. 
 
Doorheen het leerwerkboek:  

• Terugkoppeling tussen de Leçon en Entraînement: differentiatie i.f.v. de noden. 
• De rubriek A toi binnen Entraînement: individuele activiteiten voor in de klas of thuis, bv. 

voor verbreding. 
• Entraînement synthèse: differentiatie i.f.v. de vaardigheid (activiteiten die dieper graven wat 

inzicht, abstractievermogen en complexiteit betreft). 
• Cultures & rencontres: differentiatie i.f.v. de activiteit (inoefening van de vaardigheden en 

ontdekking van nieuwe werelden a.d.h.v. verdiepende of verbredende activiteiten). 
• Défi!: differentiatie i.f.v. de complexiteit, de interesse, de aansluiting bij wat er in de klas 

gebeurde (verdieping en verbreding). 



 

• Binnen elke Révision: Récapitulation – Remédiation – Elargissement – Approfondissement. 
De eerst Révision gaat over de étapes 1-2-3 en is er na étape 3; de tweede gaat over de 
étapes 4-5 en is er na étape 5, en de derde slaat op de étapes 6-7-8 en is er na étape 8. 

• De activiteiten in het leerwerkboek die tot de basis behoren, krijgen een cirkeltje rond het 
nummer van de activiteit. De niet-omcirkelde activiteiten kunnen ingezet worden als 
verbreding of verdieping. 

 
In het leuke en leerrijke groeischrift d.m.v. diverse activiteiten: 

• Schrijfvaardigheid stimuleren maar ook voluit schrijven, oefenen, produceren, creëren … en 
woorden, zinnen, korte teksten overschrijven én zelf schrijven. 

• Perfect voor remediëring, creatieve opdrachten, feedback en evaluatie. 
• Apprendre à apprendre (leren leren) is één van de doelen van dit schrift. 

 
Via het digitaal oefenplatform ‘Parcours digital’: 

• Er zijn meer dan 160 oefeningen beschikbaar (ook met audio), dus heel veel kansen tot 
differentiatie. 

 
Waar vind ik de overzichten met grammatica? 
Na elke étape in de rubriek Aperçu grammaire. Dat is de aangeboden grammatica maar dan in een 
andere setting. Ook in Révision (3x in het leerwerkboek) zit veel grammatica. 
 
Bij Adomania 3 voorzien we een digitaal Vademecum grammatica dat een herhaling van alle 
grammatica van de 1e graad bevat. Je vindt het in het e-boek voor de leerling, in het bordboek en op 
de didactische website voor de leerkracht. 
 
Waar vind ik de overzichten met woordenschat? 
Na elke étape in de rubriek Aperçu vocabulaire. Daar presenteren we de nieuwe woorden in diverse 
rubrieken: 

• Dico visuel: beeldwoordenboek met in de 1e graad heel concrete woorden. In de hogere 
jaren gaat het om meer abstracte begrippen. In Adomania 3 gaat het dus eerder in de 
richting van Larousse. 

• La famille de mots 
• C’est transparent ! 
• Je traduis 
• Intéressant (een interessant weetje) 
• La carte mentale 

 
Allemaal leertips om de woorden telkens op een andere manier in te studeren. 
Achtergrondinfo: Elke Peeters (Prof. Lexicologie aan KU Leuven) deed onderzoek en schreef het boek 
‘Woorden tellen’. Daarin toont ze aan dat woordenschat geleerd wordt a.d.h.v. verschillende 
werkwijzen. Dat verklaart onze keuze voor diverse rubrieken met verklarende woordenlijsten. Online 
worden ook vertalende woordenlijsten aangeboden. 
 
Waar vind ik vertalende woordenlijsten? 
Vertalende woordenlijsten staan op de didactische website (voor de leerkracht) bij Adomania 1 en 2, 
onder de knop Uitbreiding. Ze zijn alfabetisch opgesteld, per woordsoort en per étape. Momenteel 
zijn ze beschikbaar in pdf-formaat; een Word-versie wordt binnenkort toegevoegd (maart 2021). 

 



 

Hoe wordt de evaluatie aangeboden? 
Het is belangrijk om bij evaluatie enerzijds te vertrekken van de eindtermen en de leerplandoelen, 
anderzijds van de specificiteit en de keuzes van de school. Adomania biedt heel wat ondersteuning 
bij dat werk. 
 
Leerwerkboek: 
In alle rubrieken (Page d’ouverture, Leçons 1, 2, 3 en de bijbehorende Entraînements, Cultures & 
Rencontres, Entraînement synthèse, Défi ! en Contrôle) heb je de mogelijkheid om zowel formatieve 
als summatieve vormen van evaluatie te integreren. In elke rubriek kunnen elementen van kennis en 
inzicht, vaardigheden, attitudes en geïntegreerde opdrachten opgenomen worden in het 
evaluatieplan van de school. 
 
Voorbeeld: in Adomania 1 bevatten iedere Leçon en de daaropvolgende Entraînement 
ontdekkingsactiviteiten en opdrachtjes. Die opdrachten kun je inzetten binnen permanente evaluatie 
en zijn formatief bedoeld. Er zijn heel eenvoudige voorbeelden van kennisevaluatie. Maar ook de 
vaardigheden, de attitudes en de geïntegreerde taken kunnen geëvalueerd worden in het 
leerwerkboek. Als leerkracht kies je zelf welk gewicht je aan die evaluatie geeft en of je een score of 
schriftelijke/mondelinge feedback geeft aan de leerlingen. 
 
Carnet de bord: 
Goed bruikbaar voor evaluatie en zelfevaluatie (naast leren leren één van de doelen van het schrift). 
 
Parcours digital: 
Ook uitstekend materiaal voor evaluatie en zelfevaluatie. Voorbeeld: in de digitale oefeningen van 
Adomania 1 kunnen leerlingen werken aan verwerking en verwerving van (voornamelijk) de 
kenniselementen en kan je beslissen dit mee te nemen in de permanente en gespreide evaluatie. Je 
kunt de oefensessies van de leerlingen bovendien mee opvolgen. De leerling kan ook zelf evalueren 
waar hij/zij staat. Samen met jou kan de leerling op regelmatige basis een balans opmaken van 
zijn/haar progressie en werkpunten. 
 
Handleiding: 
In de digitale handleiding (didactische website) van Adomania 1 vanaf p. 258 en van Adomania 2 
vanaf p. 207 wordt de nodige ondersteuning aan leerkrachten geboden. 
 
Hoe is de handleiding opgebouwd? 

• Hoofdstuk 1: visietekst en algemeen kader. 
• Hoofdstuk 2: aanpak binnen een étape en de koppeling aan de eindtermen. 
• Hoofdstuk 3: per étape en per rubriek gaan we in op de activiteiten die we niet enkel aan de 

eindtermen koppelen, maar ook aan de leerplandoelen. We geven daarbij ook uitgebreid 
duiding bij de activiteiten (suggesties, aanpak, organisatie). 

• Hoofdstuk 4: Révision (3x in het leerwerkboek) met vier rubrieken: herhaling, remediëring, 
verbreding en verdieping en daarin telkens duiding bij de bouwstenen. 

• Hoofdstuk 5: evaluatie en voorbeelden van rubrics. 
• Hoofdstuk 6: Les signes phonétiques, voor een goede uitspraak. 

 
Het funderend leerplan zit impliciet in onze handleiding: per étape wordt een beschrijving gegeven 
die op het leerplan neerkomt en die zich baseert op de Europese sleutelcompetenties. Het funderend 
leerplan is een vertaling van deze sleutelcompetenties naar het vrije net toe. 
 
De handleiding lezen vormt een goede ondersteuning bij een toch ingrijpende hervorming zoals in de 
eerste/tweede graad van het secundair onderwijs. 



 

De Nederlandstalige tekst zorgt daarbij voor een makkelijke lectuur door de leerkracht, terwijl de 
Franstalige tekst (método) is bedoeld om meteen in de klas in te zetten. Die tekst is ook geschreven 
op het niveau van de leerlingen. 
 
Waar vind ik het audio- en videomateriaal? 
Voor de leerling zitten de audio- en videofragmenten in het e-boek. Er is geen Nederlandstalige 
vertaling voorzien, maar wel een goede Franse ondertiteling. 
 
Voor de leerkracht staan ze in het bordboek en bijkomend voor Adomania 1 ook op de website onder 
de knop Uitbreiding. 
 
De transcripties van de luisteropdrachten vind je achteraan in de handleiding van Adomania 1-2 en 
bijkomend voor Adomania 1 op de website onder de knop Handleiding. 
 
Is er een handleiding voorzien voor het digitale platform Parcours digital? 
Ja, er is zowel een handleiding voor de leerling als een voor de leerkracht. Je vindt ze op de website 
onder de knop Uitbreiding. 


