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Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius: diverse vragen 

 Provincies: namen van de hoofdsteden, provincies benoemen op een kaart. De namen in het Frans. In 

welke provincie liggen de steden?  

 Buurlanden en hun hoofdsteden, andere steden, bergen, rivieren, andere eigenschappen 

 Hoofdsteden provincies en Europa 

 Priemgetallen tot 101 (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 

89, 97, 101) 

 Vierkantsgetallen 1 x 1 maar ook als z x z van een vierkant:  (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 

169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400).  

 Breuken van .. (bv. 1/5 van 60 of 3/5 van 60) 

 Breuk decimale breuk  1/5 = 0,2 

 Procent breuk decimaal   20% = 1/5 = 0,2 

 Stamtijden zwak sterk  en eindletter van het voltooid deelwoord 

 Vierkant eigenschappen en formule omtrek en oppervlakte 

 Klokbreuken: de grote wijzer op 5, de kleine op 8: Welke breuken levert dat op?  

 hoeken: rechte hoek, gestrekte hoek, scherpe hoek, stompe hoek.  

 Loodlijn wat is dat?  

 Een rechte wat is dat?  

 Een snijpunt wat is dat?  

 Welke rivier stroomt door stad provincie enz.  

Welke rivier ben ik? Ik ontspring in ….., stroom door de provincie …., door de stad … en mond uit in ….  

In welk land liggen de Pyreneeën, de Alpen … 

 

  

 FRANS (tot blz 8 van het boek Lavinia, enfant de la Rome antique) 

 La place de marché : het marktplein 

 De bon matin: ‘s morgens vroeg 

 Les citoyens: de burgers 

 Discuter: discuteren (discussiëren) 

 Ecouter: luisteren 

 Célèbre: beroend, bekend 

 La population: de bevolking 

 La ville: de stad 

 L aqueduc: het aquaduct 

 Les canaux: de kanalen 

 Les installations thermales: de badhuizen, de thermen 

 Les habitants: de inwoners 

 Une fontaine: een fontein 

 Parfois: soms 



 Les osselets: de bikkels 

 Les enfants: de kinderen 

 Le calcul: het rekenen 

 Les dizaines: de tientallen 

 Les centaines: de honderdtallen 

 Les fautes: de fouten 

 Effacer: uitvegen 

 Les billes: de knikkers 

 Par exemple: bijvoorbeeld 

Nombreux, nombreuses: talrijke 

Se trouvent des temples: er zijn tempels, bevinden zich tempels 

Des bâtiments officiels: openbare gebouwen 

Une salle: een zaal 

Les membres: de leden 

Les membres se réunissent: de leden komen bijeen.  

Faire des lois: wetten maken 

Les échoppes: de boetiekjes 

Un tribunal: een rechtbank 

Trouver: vinden 

Artisan: ambachtsman 

Commerçant: handelaar 

Différent: verschillende 

Les vendeurs: de kooplui 

Vanter: verkopen 

Marchandise: koopwaar 

Abriter: herbergen, onderdak bieden 

Polythéistes: veelgodenaanbidders 

C’est-à-dire: ‘t is te zeggen 

Ils vénèrent: zij aanbaden 

Dieux: goden 

Plusieurs: verschillende 

La plupart: het merendeel 

Issus: bekomen, ontvangen 

Les croyances: de geloofsovertuigingen 

Les civilisations: de beschavingen 

Ancienne: oud 

Ci-dessus: hierboven 

L’illustration: de illustratie, de afbeelding 

Montrer: tonen 

De gauche à droite: van links naar rechts 

L’amour: de liefde 

La beauté: de schoonheid 



Le vin: de wijn 

La vigne: de wijnstok 

La déesse: de godin 

La guerre: de oorlog 

Le ciel: de hemel 

La terre 

De aarde 

Le roi: de koning 

Tous les dieux: alle goden 

Une épouse: een echtgenote 

Les femmes: de vrouwen 

La lumière solaire: het zonnelicht 

La musique: de muziek 

La poésie: de dichtkunst 

La chasse: de jacht 

Vénérer: vereren 

Les sacrifices: de offerdiensten 

Les offrandes: de offergaven 

La nourriture: het voedsel 

Important, importante: belangrijk 

Les plus importantes: de belangrijkste 

Les portes: de deuren 

Le commencement: het begin 

Il représente: hij vertegenwoordigt 

Le début: het begin 

La vie: het leven 

Le jour: de dag 

Le mois: de maand 

Le mois de janvier: de maand januari 

En temps de guerre: in oorlogstijd 

Rester: blijven 

Toujours: altijd 

Accueillir: ontvangen 

Revenant: terugkerend 

Les batailles: de veldslagen 

 

 


