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Presentatiebundel

…kinderen op een speelse 
manier vertrouwd maken 

met de Franse taal…
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Taalsensibilisering en taal
initiatie … Watergewenning, 
géén zwemles!
Het vroeg aanleren van een tweede taal 3 gunstig effect voor het 

aanleren van vreemde talen op 
latere leeftijd

Taalsensibilisering –en initiatie   3 positief voor ontwikkeling 
algemeen taalgevoel  

 3 én positieve invloed op ontwik-
keling moedertaal

Sensibilisering
(3e kleuterklas)

Spelen in 
het water

HOREN 
Grote lijnen 
begrijpen

Luisteren De kinderen 
zijn aandach-
tig en tonen 
interesse.

Sensibilisering / 
Initiatie 1 
(1e graad)

Durven 
kopje onder 
gaan

HOREN 
BEGRIJPEN 
Nabootsen

Passieve 
kennis

De kinderen 
laten blijken 
dat ze het 
begrijpen.

Initiatie 2
(2e graad)

Met hulp 
drijven en 
bewegen

HOREN 
BEGRIJPEN 
NABOOTSEN 
Gebruiken

Begin van 
de actieve 
kennis

De kinderen 
gebruiken 
woordjes in 
het Frans.

Pistache kiest voor een TAALBAD!

3 Kinderen beleven plezier aan hun eerste contacten met de Franse taal!
3  Stap voor stap werken.
3  Zelfvertrouwen opbouwen bij het verkennen van een nieuwe taal +   
 succeservaring.
3  Attitude primeert op kennis.

1)
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2.  Klanken aanbieden in een begrijpelijke context 
 met veel herhaling.
 
  Via herhaling wordt woordenschat verankerd ! (herhalingsprincipe)

3.  Spelenderwijs legt het kind een klankregister aan.
 
 3 liedjes 
 - zingen helpt kinderen zeer snel   

  over hun spreekdrempel
 - bij het zingen worden woorden   

  en zinnen sneller in het 
   geheugen opgeslagen

	 3 versjes
  Un, deux, trois
  Allons au bois
  Quatre, cinq, six
  Cueillir des cerises
  Sept, huit, neuf
  Dans mon panier neuf
  Dix, onze, douze
  Elles seront toutes rouges

  La valise de Pistache 3 (4e leerjaar)

	 3  télé Pistache en verhalen: 
   levensechte en realistische filmpjes 

(2e graad)

	 3 cd-rom met verhalen en taalspelletjes

3  prentenboek met verhalen voor 
   3e kleuterklas en 1e leerjaar

2)Enkele didactische accenten 
bij het gebruik van Pistache
1.  De woordenschat wordt gebracht in een herkenbare 

context, geen vertaling!
 
 • direct bruikbare standaardzinnetjes vb. ‘Au revoir!’  

  en ‘Bon appétit!’
 • in concrete situaties
   au marché / au restaurant / ...
 • contexten zijn visueel zo sterk onderbouwd dat vertaling 
   niet nodig is
 

1

C’est mon anniversaire.
Je souffle six bougies.
J’ai six ans.

Bonjour, Jeanne.
Bon anniversaire !
Voici un cadeau pour toi.

Merci !

3

Ça sent bon !

Vous avez faim ?
Vous voulez une gaufre ?

Oui ! Merci !

C’est très bon.
Merci beaucoup !

1

Bonne nuit,
maman.

Bonne nuit,
Zoé.

Bonne nuit,
Vanille.

Bonne nuit,
Zoé.

3/	 Kopieerbladen:	Pistache à l’école

3.1	 Liedje	Bonjour

Pistache handleiding -  Thema 1: PisTache à l’école

Bonjour
Bonjour, tout va bien ce matin!

Bonjour à tous mes copains!

Bonjour, tout va bien ce matin!

Tout va bien!

Bonjour, le soleil et la pluie!

Bonjour, du moment qu’on sourit!

Bonjour à vous tous mes amis!

Mes amis!

Bonjour, tout va bien ce matin!

Bonjour à tous mes copains!

Bonjour, tout va bien ce matin!

Tout va bien!

Bonjour
Bonjour, tout va bien ce matin!

Bonjour à tous mes copains!

Bonjour, tout va bien ce matin!

Tout va bien!

Bonjour, le soleil et la pluie!

Bonjour, du moment qu’on sourit!

Bonjour à vous tous mes amis!

Mes amis!

Bonjour, tout va bien ce matin!

Bonjour à tous mes copains!

Bonjour, tout va bien ce matin!

Tout va bien!
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4.  Stille periode heel normaal: eerst indrukken opslaan, 
daarna pas spreken.

 Belang van een correcte uitspraak!

5. Vaste structuur van het Frans moment: 
 30 tot 45 minuten / week.

6. Geen toetsen maar wel zelfevaluatie: 
 taalportfolio (Europees referentiekader). 

TAAL IS EEN MIDDEL EN GEEN DOEL!!

 
 

3)De rol van Pistache

3 leuke handpop ‘chouchou van de klas’
3  helpt kinderen over hun spreekdrempel heen
3  inleiding van de les
 Bonjour les enfants! Nous allons écouter une chanson! Ecoutez bien!
3  motiverende factor
3 maakt duidelijk dat we met Frans bezig zijn
3  rollenspel

Lesbeschrijving
 
Praktisch Voor wie? L1, L2.

Wat doen de kinderen? De kinderen maken in navolging van het voorbeeld op dvd een stoomboot.

Wat leg ik klaar? De dvd Pistache fait la fête, Bricolages, het handboek.
Het knutselmateriaal. 

Hoe en waar? We werken in een lokaal waar de kinderen de mogelijkheid hebben om de 
dvd te zien en waar ook voldoende ruimte is om te knutselen.

Vooraf HOREN, BEGRIJPEN, NABOOTSEN
Deze drie stappen houden we steeds in gedachten. Ieder kind heeft zijn 
eigen ritme. Naargelang het niveau van de groep, leggen we verschillende 
nadrukken.

Doelen 
taalinitiatie

-  De kinderen bekijken en beluisteren aandachtig de Franstalige instructie.
-  De kinderen hebben vertrouwen in hun mogelijkheden om de in het 

Frans uitgedrukte opdrachten uit te voeren.
- De kinderen voeren Franstalige instructieopdrachten uit.
-  De kinderen durven in het Nederlands uitleg te vragen over de opdrachten.

Muzische 
doelen

Concordantie met leerplan

VVKBaO OVSG GO!

De kinderen maken een stoomboot 
naar een model.

Beeld
10.3 - 10.4 -
10.5 - 12.1 -
12.5 - 13.9 -
14.4

Beeld
1.5 - 1.6 -
1.7 - 2.1 -
2.2 - 2.3 -
2.4 - 2.6 - 
3.1 - 3.2 - 
3.3 - 3.4 -
3.6 - 3.7

Beeld
1.1 - 1.2 -
1.3 - 1.4 -
1.5

De kinderen passen de volgende 
technieken toe: knippen, kleuren, 
kleven, plooien en hechten. 

Lesverloop Inleidend ritueel Pistache komt te voorschijn en begroet de kinderen « Bonjour » en/of de 
leerkracht gebruikt het gebruikelijke startritueel Frans voor deze klas.

Introductie De leerkracht vertelt in het Nederlands dat we voor Sinterklaas samen 
met Pistache iets zeer leuks zullen knutselen. We krijgen uitleg van een 
Franse juf: Camille. We kijken samen naar het stukje dvd.
De kinderen krijgen daarna de kans om te reageren: 
- Willen jullie dit ook graag maken?
- Weten jullie wat jullie moeten doen?
- Willen jullie meer uitleg?
- Bekijken we het filmpje nog eens?

Praktische afspraken Het knutselmateriaal is beschikbaar voor iedere leerling.

Kern We spelen de dvd nu stap voor stap af.
We maken samen stap voor stap het knutselwerk.
De leerkracht geeft waar nodig uitleg in het Nederlands.

Afsluiten We laten de kinderen tijd voor een nabespreking:
- Vonden jullie het fijn?
- Is het goed gelukt?
- Begrepen jullie Camille, de Franse juf?

Afsluitend ritueel Pistache neemt afscheid van de kinderen « Au revoir les enfants ! »
en/of de leerkracht gebruikt het gebruikelijke afsluitende ritueel Frans 
voor deze klas.

TIP Terwijl de kinderen knutselen, kunnen ze luisteren naar de liedjes die 
aansluiten bij dit thema.

Portfolio De kinderen vullen hun portfoliofiche Saint Nicolas aan.

162
       

Pistache fait la fête handleiding - thema 4: saint-nicolas       
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Praktijk
5.1  La valise de Pistache 1 (3e kleuterklas)

 TAALSENSIBILISERING

1) aanbrengen van het thema via Pistache en het themaverhaal
  - de magie van Pistache die uit de doos komt en elke kleuter een handje 

geeft 
  - gebruik van de verrassingsdoos
2) uitdiepen van het verhaal met cd-rom
3) oefeningen op cd-rom
4) verwerkingsactiviteiten
      - fruitmoment in het Frans begeleiden

5.2 La valise de Pistache 1 (1e leerjaar)

 TAALSENSIBILISERING

1) aanbrengen van het thema via Pistache en het themaverhaal
2) uitdiepen van het verhaal met cd-rom
3) oefeningen op cd-rom
4) verwerkingsactiviteiten

 THEMA’S

 Pistache à l’école • Bon anniversaire Sammy • Zoé est malade • Zoé chez 
Ada • Un jour à la ferme • Un petit frère pour Julien et Jeanne • Pistache à 
la piscine • Vive les vacances

4) 5)Thema’s en woordvelden
Op verkenning doorheen de wondere wereld van Pistache in 8 thema’s.
(Per koffer zijn er telkens 8 thema’s uitgewerkt.)

In deze thema’s zitten heel wat woordvelden verwerkt.
3 herkenbare situaties
3 basiswoordenschat herhalen en verankeren in verschillende contexten

De 10 woordvelden laten het kind toe zijn ‘ik’ te beschrijven. 
Er zijn woordvelden rond:

• les animaux
• ce que j’aime faire
• ma maison
• moi, ma famille et mes amis
• mon école
• mon corps
• mes vêtements
• ma journée
• je mange 
• la fête

+ 3 extra woordvelden in Pistache 3 voor het 4e leerjaar
(téléphoner/acheter et payer/chercher le chemin)
3 sluit aan bij de woordenschat van de derde graad!

Daarnaast komen ook aan bod:
• de beleefdheidsvormen  
• de kleuren 
• tellen tot 20
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5.4 La valise de Pistache 2 (3e leerjaar)

 TAALINITIATIE

1) aanbrengen van het thema met een fragment uit télé Pistache
2) beluisteren lied op cd
3) oefeningen op cd-rom
4) spreekoefening met bordposter
5) verwerkingsactiviteit
6) reflectie (zelfevaluatie via portfolio)

THEMA’S

 Mon animal préféré/La souris de Zoé • Ce que j’aime faire/Pistache et 
Vanille jouent • Ma maison/La maison de Pistache • Ma famille/La famille 
de Pistache • A l’école de danse/Pistache et Vanille à l’école • Je suis une 
souris : choisir les costumes/Des costumes pour Pistache et Vanille •  
Je suis une souris (2) : maquillage et coiffure/Attention ! Spectacle en  
préparation • Le clip/Specacle à l’école

5.3  Pistache fait la fête + les saisons de Pistache 
(2e leerjaar)

 TAALINITIATIE

1) knutselen met juf Camille aan de hand van de DVD
  - voorbeeld: bloempotje voor moederdag 
2) oefeningen op de cd-rom
3) lied/versje aansluitend bij het feest
4) spreekspel met behulp van de poster
5) reflectie

THEMA’S

 Un anniversaire • La fête des grands-parents • Halloween • Saint-Nicolas • 
Les fêtes de fin d’année • Carnaval • La fête des mères • La fête des pères

 Nieuw ! Les saisons de Pistache
 We ontmoeten Pistache  in elk van de 4 seizoenen. Wat doen we in elk sei-

zoen? Wat gebeurt er in de natuur? Welke kleren trekken we aan? Pistache 
vertelt het in 4 schitterende prentenboeken en 4 bijbehorende cd-roms.

4

1

4

7

2

5

8

3

6

9

7

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1

Je donne à manger 
aux poissons.

Je mets les plantes 
dans l’aquarium.

Je vais attraper mon 
poisson, Bubulle. Je nettoie l’aquarium 

des poissons.
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5.5  La valise de Pistache 3 (4e leerjaar)

 TAALINITIATIE

1) aanbrengen van het thema met een fragment uit télé Pistache
2)  beluisteren lied op cd
3)  oefeningen op cd-rom
4)  spreekoefening met bordposter
5)  verwerkingsactiviteit
6)  reflectie

 THEMA’S

 Lucille et Léo à la maison/Un repas chez Pistache • Lucille et Léo 
au restaurant/L’anniversaire de Ham • Lucille et Léo au marché/
Pistache fait des courses • Lucille et Léo dans la cuisine du chef/
Pistache et Vanille font un gâteau • Dix questions/Le cousin de 
Pistache • Dix questions/Une journée à Bruxelles • Dix questions/
Chez Pistache • Dix questions/Le voyage de Noisette et Pistache

Tot slot …
3 haalbaarheid 
3 herhaling
3 continuïteit 
 zijn drie sleutelbegrippen én de rode draad doorheen het materiaal 
 van Pistache!

haalbaarheid
• in Vlaanderen ontwikkeld en uitgetest
• woordenschat en taalstructuren sluiten aan bij belevingswereld van kind
• sluit aan bij Europees referentiekader voor talen

herhaling
• beperkte woordenschat die regelmatig herhaald wordt
• herhalen vanuit gevarieerde werkvormen: voorleesboek / dvd /  

beeldwoordenboek / liedjes en versjes / oefeningen op cd-rom/…

continuïteit
• opbouw stap-voor-stap: Pistache 1 / Pistache fait la fête/ Pistache 2 /  

Pistache 3

6)
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3 La valise de Pistache 2 (3e leerjaar) bevat
 • 4 x handboek 2A+2B
 • werkboek + ik-boekje
 • Nederlandstalige + Franstalige handleiding
 • télé Pistache (dvd met filmpjes)
 • cd-rom met verhalen en spelletjes
 • liedjes-cd
 • bordposters
 • handpop Vanille + Pistache

3 La valise de Pistache 3 (4e leerjaar) bevat
 • 4 x handboek 3A+3B
 • werkboek + ik-boekje
 • Nederlandstalige + Franstalige handleiding
 • télé Pistache (dvd met filmpjes)
 • cd-rom met verhalen en spelletjes
 • liedjes-cd
 • bordposters
 • handpop Vanille + Pistache

3 Le cirque de Pistache
 • poppentheater bij jou op school
 • doelgroep: kleuters + 1e graad

7)Materialen

3 La valise de Pistache 1 (3e kleuterklas + 1e leerjaar) bevat
• prentenboek 1A+1B
• Nederlandstalige + Franstalige handleiding
• cd-rom leerkracht
• cd-rom verhalen en spelletjes (3 pc’s)
• liedjes-cd
• beeldwoordenboek
• handpop Pistache

3 Pistache fait la fête (2e leerjaar) bevat
• handboek
• dvd met knutselopdrachten
• cd-rom verhaaltjes en spelletjes
• liedjes-cd
• set van 8 bordposters
• Nederlandstalige + Franstalige handleiding
• cd-rom verhalen en spelletjes (3 pc’s)
• handpop Pistache
• set van 10 vingerpopjes

3 Les saisons de Pistache (2e leerjaar) bevat
• Nederlandstalige + Franstalige handleiding
• 4 prentenboeken inclusief cd-rom
• set van 4 bordposters

POPPENTHEATER

Op een dag mag Pistache met zijn vriendin Véro mee 
naar het circus. Maar de directeur is met vakantie en 
dus willen de artiesten niet optreden. Pistache bedenkt 
een geweldig plan: voor één keer zal hij zelf circus-
directeur zijn. Samen met de clown, de acrobaten,  
de goochelaar en het publiek zorgt Pistache voor  
een onvergetelijke voorstelling. 

Waar?  In jouw school!
Voor wie?  Voor kleuters en leerlingen van de 1e graad. 
De voorstelling sluit aan bij de methode ‘Pistache’, maar  
ook als je in de klas niet met deze methode werkt, kunnen de 
kinderen het verhaal zonder probleem begrijpen en er met volle 
teugen van genieten.
Wat mag je verwachten?  Wij zorgen voor alles. Het decor 
en de aangepaste muziek creëren meteen een circussfeer.  
Een tweetalige, professionele actrice/poppenspeelster (Véro) brengt 
Pistache en de circusartiesten tot leven. Zij nodigen de jongens en 
meisjes uit om te luisteren, te kijken en mee te doen.

Le cirque de Pistache: hoe boeken?
Je contacteert ons op het nummer 0475 80 43 19  

of via e-mail lecirquedepistache@diekeure.be
Een voorstelling duurt een halfuur en er is plaats voor ruim 100 kinderen.  

Je betaalt € 600,00 (excl. BTW) en voor die prijs kun je kiezen of je  
die dag één of twee voorstellingen op hetzelfde adres voorziet.
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Dit boek is gedrukt op papier dat het keurmerk van de  
Forest-Stewardship Council (FSC) mag dragen. Bij dit papier is 
het  zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

www.pistache.diekeure.be 

Kamele   nKamele   n

Jezus
leeft

Jezus
leeft

Contacteer je promotor!
3 Antwerpen – Brussel – Waasland
 MARIANNE DUA
 T 09 220 29 15
 M 0475 80 97 35
 E marianne.dua@diekeure.be

3 Limburg – Vlaams-Brabant (3270-3490)
 ANITA SAELMANS
 T 011 82 44 90 
 M 0473 47 38 17
 E anita.saelmans@diekeure.be

3 Vlaams-Brabant (1500-1990, 3000-3260) en Gent
 STEVEN MANNAERT
 M 0475 80 37 64
 E steven.mannaert@diekeure.be

3 West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen (uitgez. Gent)
 EDDY TANT
 T 051 30 26 57
 M 0474 24 85 43
 E eddy.tant@diekeure.be
 


