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Preface 
 
Parijs! De stad van de liefde, of als je wilt, de lichtstad. Parijs kent vele bijnamen en vele 
superlatieven. Parijs kan je overweldigen door de grote, brede boulevards, door de prachtige en 
enorme monumenten zoals het Louvre, het Palais Royal en de overal aanwezige Eiffeltoren. Het 
lijkt wel of er op elke hoek van elke straat iets moois te zien is. Een openluchtmuseum. De drukke 
straten, het verkeer (iedereen raakt de weg hier kwijt) en niet te vergeten: de winkels! Chanel, 
Dior, Louis Vuitton, Givenchy. Parijs, modestad! Oudere, prachtig verzorgde dametjes die ’s 
ochtends in een Chanel mantelpakje hun poedel uitlaten en een pain au chocolat halen bij de 
bakker op de hoek. De vele terrassen, brasseries en tabakwinkeltjes. De musea, paleizen, 
stadstuinen en parken. Maar Parijs kent ook kleine, geplaveide straten. Een wirwar van steegjes 
en pleinen, oude uithangborden en muurschilderingen. Het is ook de stad van de Moulin Rouge, 
de cabarets, de schilders en de dichters.  
 
Die brede boulevards zijn er trouwens niet altijd geweest. Rond de tijd van Julius Ceasar stond 
Parijs bekend als Lutetia. Parijs heeft haar huidige naam te danken aan het volk de Parisii dat 
zich indertijd vestigde op een eiland in de rivier de Seine. Dit eiland kennen we nu als île de la 
Cité en wordt nog steeds als het hart van Parijs beschouwd. In de 13de eeuw werd er begonnen 
aan de bouw van het Louvre, de Notre-Dame en de Sorbonne, die eeuwen lang de grootste 
universiteit van Europa zou zijn. Na heel wat eeuwen van voorspoed, rampen, verschillende 
bezetters en uitbreiding belandde Parijs in rustiger vaarwater onder Lodewijk XIV. Nou ja, 
rustiger? Wat betreft aanvallen wel, maar Parijs werd gebombardeerd tot culturele hoofdstad 
van eerst Frankrijk maar snel ook van heel Europa. Geld stroomde in overvloed en getalenteerde 
kunstenaars en wetenschappers uit de verre omstreken kwamen naar Parijs. De trek naar Parijs 
was zelfs zo groot dat de rest van Frankrijk er wat betreft cultuur wel erg bekaaid afkwam. Nog 
steeds kijken de Parijzenaars een beetje neer op hun ‘provinciale’ landgenoten en andersom 
vinden de meeste Fransen de Parijzenaren maar snobs en vreselijk onvriendelijk. 
 
Eind 18de eeuw bouwde men nieuwe muren rondom de sterk gegroeide stad. Overigens niet 
zozeer om vijanden buiten te houden maar eerder om het moeilijker te maken Parijs binnen te 
komen zonder belasting te betalen. 14 Juli 1789 bestormde het volk de Parijse Bastille (een fort 
dat gebruikt werd als gevangenis) om aan wapens te komen; en zo begon de Franse revolutie. 
Parijs was nog steeds een stad van smalle straatjes en slechts enkele brede boulevards. Het 
huidige stadsbeeld wat wij kennen van Parijs hebben we te danken aan keizer Napoleon III (1848-
1870) en zijn overactieve bouwmeester George-Eugene Haussmann.  
Hij zorgde ervoor dat ook andere straten tot boulevard werden verbreed. Deze grote lanen 
hadden meerdere voordelen. Bij brand was de brandweer sneller ter plaatse om het vuur te 
blussen. (bereikbaarheid). Bij rellen kon het regiem gemakkelijk de opstand de kop indrukken.  
Groot geschut (kanonnen e.d.) was sneller ter plekke.  
Een nadeel van de nieuwe stadsinvulling van baron Haussmann was dat vele duizenden huizen 
(volksbuurten) gesloopt moesten worden. Daarna werd het voor veel Parijzenaars (vaak 
arbeiders) te duur om in Parijs te blijven wonen en begon de trek naar de voorsteden, de 
banlieues.  
 
Voor zover dit stukje geschiedenis.  
 
We wensen jullie heel veel plezier tijdens de Parijsreis 2019! 
 
Annemarie Brakenhoff 
Nicolette Barten-Neele 
 

 



 4 

Excursieprogramma 

Maandag 25 maart 2019 
 

- 06.30 Verzamelen in de aula van de school / touringcar staat gereed in 
Krommenie 

- 07.00 Vertrek vanuit Krommenie 

- 14.30 verwachte aankomsttijd in Parijs 

-  (Eten en drinken tijdens de reis: zelf meenemen)  

- Aansluitend rondwandelen in Montmartre en  

- bezoek Sacré Coeur 

- 17.45 Vertrek per touringcar naar de gastgezinnen 

- 19.00 Aankomst bij meeting point (Eaubonne); vertrek naar de gastgezinnen. 

- Maaltijd bij het gastgezin. Vergeet niet om een aardigheidje mee te nemen, 
dat is een goede binnenkomst. 

- Laat wat foto’s van thuis/Krommenie/Zaanstad zien; dat zorgt voor 
gespreksstof. 

 
Dinsdag 26 maart 2019 
 

- 08.15 Verzamelen bij het meeting point 

- Aansluitend: vertrek richting Parijs 

- 10.30 Rondwandelen en foto moment Eiffeltoren (niet erop) 

- Aansluitend: wandeling naar Champs-Elysées en lunchen (lunchpakket) 

- 13:00 Verzamelen bij tunneltje einde Champs-Élysées/Place Charles de Gaulle 

- Samen via Arc de Triomphe naar fietsverhuur  

- 14.00 Start fietstocht (3 uur) 

- 17.00 Einde fietstocht  

- 17.30 Vertrek per touringcar richting Eaubonne 

- 18.45 Aankomst op het verzamelpunt. Maaltijd bij je gastgezin. 
 
Woensdag 27 maart 2019 
 

-    08.15 Verzamelen bij het meeting point. Aansluitend: vertrek Parijs 

- 10.00 wandeling door de Marais + samen lopen naar het Louvre 

- 11.30 bezoek Louvre  

- 13.00 vertrek per touringcar naar Auvers-sur-Oise 

- Lunchen met lunchpakket in de bus 

- 14.30 bezoek Château d’Auvers-sur-Oise 

- 17.15 vertrek per touringcar richting Eaubonne 

- 17.30 Tussenstop winkelcentrum/Outlet bij Franconville (Quai des Marques) 

- 18.30 vertrek per touringcar richting meetingpoint Eaubonne 

- 19.00 Aankomst op het verzamelpunt; naar de gastgezinnen 
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Donderdag 28 maart 2019 
 
07.00 Op tijd opstaan en inpakken 

- 08.30 Verzamelen bij het meeting point + bagage in de bus zetten  

- Aansluitend: vertrek richting Disneyland Paris 

- 10.00 Bezoek Disneyland (entree 2 parken) 

- 19.00 Verzamelen buiten het park  

- Je krijgt van de begeleiders dinergeld (10€)  

- Aansluitend diner op eigen gelegenheid & souvenirwinkels 

- 21.00 Vertrek met touringcar richting centrum Parijs voor lichttour  “Paris 
Lumière” 

- Aansluitend vertrek richting Krommenie 
 

Vrijdag 29 maart 2019 
 
+ 6.00  Verwachte aankomsttijd bij school 
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Maandag 
 

Montmartre 

 
Na de busreis komen we aan in het 18e arrondissement van 
Parijs: Montmartre.  
Deze wijk in het noorden van de hoofdstad is gelegen op één 
van de zeven heuvels waarop Parijs gebouwd is. 
 

 
In de late 19de en begin 20ste eeuw was 
Montmartre (ook wel La Butte – de heuvel – 
genoemd door de Parijzenaren) dé hotspot voor 
iedereen die wilde meetellen in de 
kunstenaarsscène van die tijd. Hier wemelde het 
van de schrijvers, dichters, componisten en 
schilders als Dali, Picasso en Van 
Gogh. Montmartre had toen een uitbundig en 
decadent uitgaansleven met excentrieke 
theatercafés, bordelen en cancanshows in onder 
andere de beroemde Moulin Rouge. Toen was de 
wijk nog ver van het centrum van Parijs. 
Gelukkig is het dorpse karakter van Montmartre 
bewaard gebleven.Stel je smalle heuvelachtige 
straatjes voor met kleine klinkers, witgekalkte 
huisjes, steile trappen en ouderwetse 
straatverlichting. Pleintjes met gezellige cafés, 
terrassen en schilders die in een paar minuten je 
portret tekenen.  
 
 
 

 
In het hart van Montmartre vind je de 
beroemde Sacré Coeur, de prachtige 
witte kerk die in 1919 werd ingewijd. 
Vanaf de traptreden voor de ingang 
heb je een geweldig uitzicht over de 
stad. 
 
Ontdek de Sacré Coeur, kijk rond op 
de Place du Tertre, laat eventueel een 
tekening van je maken (onderhandel 
eerst over de prijs) en  bezoek de 
kleine winkeltjes in deze levendige 
wijk ! 
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Dinsdag 
 

 

La tour Eiffel 

 
Wie aan Parijs denkt, denkt ook aan de 
Eiffeltoren. De aanvankelijk 312 meter hoge 
toren werd gebouwd voor de 
wereldtentoonstelling van 1889 honderd jaar na 
het uitbreken van de Franse revolutie. Hij zou 
na de tentoonstelling weer afgebroken worden. 
Maar door behoefte aan antennes voor draadloze 
telegrafie kreeg de “Ijzeren dame” een andere 
functie en werd ze behoed voor sloop. De 
Eiffeltoren was zo’n 40 jaar het hoogste gebouw 
ter wereld. In 1930 nam Chrysler building in 
New York deze plek over. In eerste instantie 
werd er door de Parijzenaars negatief 
gereageerd op deze bizarre “fabrieksschoorsteen 
opgebouwd uit Meccano”. Ingénieur Eiffel zag 
dat anders: dit bouwwerk was in zijn ogen een 
technisch hoogstandje; hij liet zien waar men 
met dit nieuwe materiaal smeedijzer toe in staat 
was. Tegenwoordig ziet men de toren als een 
architectonisch meesterwerk. Eind 19e eeuw liep 
de belangstelling om de Eiffeltoren te 
beklimmen en van het uitzicht te genieten terug. 
De meeste mensen hadden hem al eens gezien. 
Maar met het toenemend toerisme in de jaren 
’70 is de Eiffeltoren weer heel populair geworden en trekt jaarlijks een groeiend aantal 
bezoekers. Met meer dan 6 miljoen bezoekers per jaar is de toren het meest bezochte 
monument ter wereld geworden. Na de gotische kathedraal Notre Dame  op het Ile de la Cité 
(nummer 1) is de Eiffeltoren het meest bezochte monument van Parijs. 
 

les Champs-Elysées  
 

In het verlengde van de lijn Louvre – Place de la 
Concorde ligt de Avenue des Champs-Elysées  in het 8e 
arrondissement die zich uitstrekt tot Place Charles de 
Gaulle Etoile (het van bovenaf gezien stervormig plein 
waar de Arc de Triomphe zich bevindt).  Deze 
winkelstraat die zijn naam te danken heeft aan de 
Elyzeese velden waar de gelukzaligen zouden leven 
volgens de Griekse mythologie, is wel 1910 meter lang 
en 71 meter breed.  
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We vinden er vestigingen van wereldberoemde merken 
zoals Louis Vuitton, Lacoste, Armani, Guerlain (parfum) en 
Citroën. Ook kan je er terecht voor boeken, muziek, dvd’s, 
etc. bij de Fnac. Ga hier niet zomaar wat drinken, zonder de 
prijskaart te hebben gezien!  

 

 

 

 

Fietstocht  Highlights van Paris 
 
 
 
Natuurlijk, je krijgt La Tour Eiffel (la dame 
de fer oftewel de ijzeren dame) zeker te zien 
tijdens deze Parijs Fietstour langs de 
Highlights  (3 uur).  
 
Maar deze metropool biedt zoveel meer 
bezienswaardigheden dat we deze Parijs-
fietstour te kort doen als we enkel op dit 
fascinerende bouwwerk zouden inzoomen. 
Een fietsexcursie door "Paris" met een 
Nederlandse gids is een must-do op je 
activiteitenlijstje voor de Franse hoofdstad. 
 
 

 

Parijs Fietstour komt langs o.a.: 

de Eiffeltoren ,  de Notre Dame,  Les Invalides,  de Pont Neuf (oudste brug van Parijs), 
Trocadéro,  het Louvre, de Seine,  het Ile de la Cité, de Champs Elysees, de Arc de Triomphe, 
de Ecole Militaire, Chatelet en Hôtel de Ville (het stadhuis). 
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Woensdag 
 

Le Marais 

 

Le Marais betekent het moeras. Een stukje Parijs dat niet is veranderd door baron Haussmann. 
Gezellige kronkelige straatjes, mooie herenhuizen, hippe boetiekjes en diverse musea. 
Nadat het moeras in de 13e eeuw was drooggelegd, trok de wijk in de 17e eeuw de aristocratie 
(mensen van adel) aan. Toen de koning Louis/Lodewijk XIV besloot naar Versailles te verhuizen, 
vertrok de adel eveneens. De grote huizen kwam in de handen van kooplui, die tijdens de Franse 
revolutie verjaagd werden door ’t volk wat in opstand kwam. De wijk veranderde niet ten goede. 
De herenhuizen werden opgedeeld en verhuurd; doordat de bewoners arm waren, verloederde de 
wijk. Pas in de jaren ’60 van de twintigste eeuw kwam daar verandering in. André Malraux, 
minister van culturele zaken, koos ervoor om de oorspronkelijke sfeer van de wijk te behouden.  
Het historisch erfgoed moest bewaard blijven; de huizen werden zoveel mogelijk gerenoveerd. 

Vandaag de dag is de wijk met zijn gezellige restaurants en barretjes, zijn kunstgalerieën erg 
gewild. Proef zelf de sfeer van de Joodse wijk : de Rue des Rosiers en kijk je ogen uit.  
 
Het Place des Vosges wordt beschouwd als één van de mooiste pleinen ter wereld. Bij mooi weer 
picknicken de mensen op het gras. Het is één van de weinige parken van Parijs waar je op het 
gras mag zitten.  
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Musée du Louvre 

 
Heb jij de Mona Lisa wel eens in de ogen gekeken? Het 
lijkt wel alsof ze je aan blijft staren, welke kant je ook op 
loopt. Beetje creepy is het wel. Gelukkig weet je dat het 
een schilderij is. Je vindt haar in het museum het Louvre 
in Parijs. 

Een bezoek aan Parijs is eigenlijk niet compleet zonder het 
Louvre gezien te hebben. Het Louvre is één van de grootste en 
bekendste musea ter wereld en volgens veel mensen ook het 
mooiste. Het is een imposant paleis met daarvoor een 
herkenbare glazen piramide. Ook al werd deze piramide later 
pas toegevoegd, voor velen is het een herkenningspunt dat 
onlosmakelijk verbonden is met het Louvre.  

Vroeger was het Louvre het grootste paleis van de wereld. Nu 
vindt je er de Mona Lisa en de Venus van Milo en nog 400.000 
andere kunstwerken. 

Weetjes over het Louvre 

• Het Louvre heeft een totale oppervlakte van 160 106 m² .  
• Het Louvre heeft 300 000 verschillende werken in zijn bezit en stelt daarvan 30 000 

werken ten toon. Dit is dus eigenlijk maar 10% van wat het Louvre heeft.  
• Er werken in het Louvre ruim 1800 mensen.  

Veel mensen denken dat de glazen piramide bestaat uit 666 ruiten. Maar eigenlijk bestaat de 
piramide uit 603 ruitvormige ruiten en 70 driehoekige ruiten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxu6Gp0LzZAhUJZVAKHfkfBB4QjRx6BAgAEAY&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa&psig=AOvVaw3hT7P-CmfaB9hspzNE-bO_&ust=1519495587619244
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij05bsy7zZAhUObVAKHZtiBIgQjRx6BAgAEAY&url=http://www.wine-tours-france.com/louvre-museum-eat-drink/&psig=AOvVaw3-vjLtFt3Cslrnq9z4R-8b&ust=1519494352968236
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             Château d’Auvers-sur-Oise 
 
 
Auvers-sur-Oise, een plaatsje 30 kilometer ten noord-westen van Parijs is o.a. bekend 
geworden door Vincent van Gogh. Hij bracht hier de laatste maanden van zijn leven door. Hij 
logeerde in een zolderkamertje met een piepklein dakraampje boven een herberg. Dit kamertje, 
waar hij ook gestorven is op 29 juli 1890, 2 dagen nadat hij zichzelf door de borst had 
geschoten, is sindsdien nooit meer verhuurd; dat zou immers alleen maar ongeluk brengen.  
 
Van Gogh was er uitermate productief. Hij maakte bijna 
één schilderij per dag. Hij schilderde o.a. het kerkje en het 
gemeentehuis van Auvers in de door hem bekend geworden 
stijl. De bewoners van Auvers zijn dan ook trots op de 
aantrekkingskracht die het plaatsje uitoefende op beroemde 
schilders van de 19e eeuw. Monet, Pissarro en anderen 
lieten zich inspireren door het geriefelijke landschap van de 
Vexin (streek) en het fraaie licht. 
Zij behoorden tot een groep kunstenaars die zich afgezet 
hadden tegen de traditionele, klassieke manier die 
onderwezen werd op de kunstacademie om de werkelijkheid 
met een penseel vast te leggen. Zij noemde zich 
“Impressionisten”. 
 
Voyage au temps des Impressionistes: 
In het kasteel van Auvers krijgen we de mogelijkheid om de 
19e eeuw binnen te treden en kennis te maken met het leven van toen. We ontdekken dat de 
vooruitgang zijn sporen achtergelaten heeft in de kijk op de wereld van de toenmalige 
schilders. De thema’s veranderden. Door de opkomst van de trein ging alles in een 
stroomversnelling. De wereld van de mensen werd groter; men was in een mum van tijd aan 
zee of op het platteland. De kunstenaars trokken erop uit met een schildersezel en verf. Ze 
werkten liever in de natuur dan in het atelier. 
 
Onderga het zelf en kijk of je na het bezoek beter begrijpt hoe het impressionisme en andere 
stromingen erna tot stand kwamen. 
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Donderdag 
 

Disneyland Parijs  
 

Disneyland Paris is een attractiepark- en 
recreatiecomplex in Marne-la-Vallée, een stad in 
de banlieue van de Franse hoofdstad Parijs. Het park 
ligt ongeveer 32 kilometer ten oosten van het centrum 
van Parijs. Dit park geopend in 1992 is het best 
bezochte attractiepark van Europa.  
Van alle attracties in het Disneyland Park komt het 
attractietype darkride het meeste voor in het park. Het 
Disneyland Park telt zeven darkrides. Buiten darkrides 
telt het Disneyland Park vier achtbanen, drie walk-
through's en twee rondvaarten. 
Laat je verrassen! 
 
 
 

Lichttour Paris 
 
Voordat we richting huis gaan, maken we nog een rondrit door de hoofdstad.  
Deze bustour gaat langs de bekende bezienswaardigheden van Parijs, die in de 
avonduren ook nog eens prachtig verlicht zijn. Parijs laat zich dan echt op zijn 
mooist zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Attractiepark
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marne-la-Vall%C3%A9e
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banlieue
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Darkride
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achtbaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walkthrough_(attractie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walkthrough_(attractie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rondvaart
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Les transports en commun 
 

Hoewel je kunt kiezen uit diverse mogelijkheden, zal je 
waarschijnlijk je toch uitkomen op de metro. Dit transportmiddel 
dat bestaat sinds 1900 is het meest effectief als je je van punt A 
naar punt B wilt verplaatsen. Geen last van opstoppingen, iedere 
2 tot 8 minuten arriveert er wel één vanaf 5.20 uur ’s ochtends tot 
1.20 uur ’s nachts.  
 
 
 

Een taxirit in Parijs is ook een onvergetelijke gebeurtenis. De Parijzenaars rijden anders dan wij 
Nederlanders gewend zijn. Maar bewaar deze ervaring maar voor een andere keer, want 
iedereen krijgt een aantal metrokaartjes. Met elk los kaartje kan je eenmaal de metro in. 
Dat wil zeggen je mag zo vaak als je wilt overstappen, het kaartje verliest pas zijn 
geldigheid zodra je een metrostation verlaat! De kaartjes zijn geldig voor zone 1 en 2 van 
het ondergrondse metrosysteem. Maak je geen zorgen, dit beslaat het grootste gedeelte 
van de stad, het zou knap zijn als je toch in zone 3 belandt!  

 
Een geldig plaatsbewijs heet “un titre de transport valable”. Als je de metro ingaat, moet je 
eerst je kaartje in het gleufje van de zogenaamde draaihekjes “les tourniquets”  introduceren. Dat 
geldt ook voor de “portes automatiques”.  Zorg ervoor dat je het kaartje, dat er verderop weer 
uitkomt, altijd meeneemt. Dit is je plaatsbewijs! Pas bij het verlaten van de metro laat je je kaartje 
achter.  
 

R E R: Als je extra snel naar een groot station wil reizen dan kan je gebruik maken van de 
RER.  Dit is een snelle trein die in Parijs ondergronds rijdt; hij ligt nog lager dan de metro. Pas 
op: deze trein gaat ook naar bestemmingen buiten Parijs; dan rijdt hij bovengronds. Hij stopt 
slechts op enkele stations binnen Parijs. Zie je kaartjes die bij de plattegrond van Parijs staan. 

 

Attention aux voleurs et aux artistes! 
Er wordt op drukke stations zoals “Gare du Nord” vaak gewaarschuwd voor “Pickpockets” 
Zakkenrollers kunnen overal zijn. Let daarom goed op je spullen en je portemonnaie! Zeker in 
een overvolle metro: houd je tas voor je. Zorg dat de ritsen dicht zitten. Bewaar je geld en je 
papieren op een veilige plaats; bijv. in een tasje onder je kleding. En niet in een achterbroekzak.  
Als je iets vreemds voelt, roep dan : “Bas les pattes”  (“blijf met je poten van mij af”) 

 “Au voleur!”    (“Houdt de dief”) 
“Au secours!”  (“help!”) 

Gelukkig zijn er ook leuke dingen die je kunt meemaken in de metro. Er zijn regelmatig artiesten 
te horen die op een centraal punt in de kilometerslange gangen zitten. Of artiesten die van wagon 
naar wagon verhuizen en met een accordeon of viool de sfeer opvrolijken.  
Dat is dan ook wel nodig, want het is waar dat er maar weinig mensen (glim)lachen in de metro. 
De meesten zijn diep verzonken in gedachten en kijken in het niets. Of lezen verder in een 
meegebracht boek. Kijk maar hoe je dat zelf ervaart!  
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Hoe en waar vind ik een metrostation? 

 
In de straten herken je de ingang van de 
metrostations door een M of door bordjes met het 
opschrift  Métro of Métropolitain. Je vindt zo 
ongeveer iedere 500 meter een metro-ingang. Er 
bestaan vandaag de dag nog een dertigtal stations die 
oorspronkelijke elementen bevatten van de Art 
nouveau uit 1900. Er werd bij de bouw van de metro-
ingangen gebruikt gemaakt van (groen) gietijzer en 
glas. Dit alles is ontworpen door Hector Guimard. 
 
 

 

 

Hoe werkt de Parijse metro? 
 
Bestudeer het metrokaartje om te bepalen van welke metrolijnen je gebruik gaat maken. Kijk 
altijd naar de naam van het eindpunt van de lijnen die je gaat nemen. En bekijk van te voren 
wat de kortste route is. Onthoud de stations waar je wil overstappen. Zorg ervoor dat de 
anderen uit jouw groepje waar je mee reist ook weten waar ze moeten uitstappen/overstappen. 
 
Moet je overstappen volg dan het bordje: “Correspondances”. 
Wil je de metro verlaten volg dan het bordje: “Sortie”.  
Soms zijn er meerdere uitgangen. Dan vind je aan de wand een informatiebord met een 
plattegrond van de omgeving (un plan du quartier). Zo kan je je beter oriënteren. 

 

Wat te doen als je de metro toch mist? 

 
Het kan altijd gebeuren; je staat klaar op het perron om in een wagon te komen. Maar het is 
druk (vooral op de grote stations, in de spitsuren) en de mensen lopen niet door. Je hoort het 
signaal en de deuren sluiten zich en de metro rijdt langzaam weg en de afstand tussen jou en je 
klasgenoten wordt groter. 
Om deze situatie te voorkomen zijn er een aantal punten die je in acht kunt nemen: 

o je moet snel zijn.   
o je moet je verspreiden over het perron (niet op een kluitje gaan staan, maar 

sta klaar bij verschillende deuren) 
o doorduwen als het moet.  
o je moet je groepje in de gaten houden  
o van te voren weten waar over te stappen en waar de eindhalte is. 

 

En als het dan toch fout gaat?  
 
Raak niet in paniek! Neem de volgende metro!  
De leerlingen die wel ingestapt zijn, geven de begeleider een seintje. 
De begeleider in kwestie gaat  bij het volgende station eruit en wacht op het perron om 
de achterblijvers die uiteraard de volgende metro nemen op te vangen.  
 
De leerlingen die in de eerste metro zaten, blijven zitten en gaan er pas uit bij het 
overstapstation of  de eindbestemming ( als er niet overgestapt moet worden). Zij wachten op 
het perron op de volgende metro met de begeleider met de resterende leerlingen.  
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Bij de overstaphaltes en de eindhalte telt de begeleider zijn eigen leerlingen. Zo controleert hij 
optimaal. Zijn ze er niet dan wacht hij tot de volgende metro er is en belt zonodig het mobiele 
nummer van de leerling. Zorg ervoor dat je mobieltje aanstaat in Parijs! En dat je genoeg 
beltegoed hebt! 
 
En zorg ervoor dat je weet waar je naar toegaat. Je hebt iedere dag een programma: 
neem dat mee en zorg ervoor dat je op tijd op de afgesproken plekken bent. De groep is 
afhankelijk van jou! 
Neem altijd een plattegrond van Parijs mee als je de stad ingaat. En een lijstje met 
mobiele nummers van de begeleiders en klasgenoten. Zo kan je in ieder geval de anderen 
bereiken als dat nodig mocht zijn.  Je belt via Nederland, dus eerst 00-31 en vervolgens 
het 06 nummer. Een veilig gevoel toch!?! 
 
 
 
 
 

Les familles d’accueil / de 

gastgezinnen 

 
 
We verblijven drie nachten bij gastgezinnen woonachtig in de omgeving van Eaubonne, een 
voorstad ten noorden van Parijs. Iedere avond worden we door de bus afgezet en elke ochtend 
vertrekken we van deze plaats. De gastgezinnen halen je op en brengen je elke ochtend naar dit 
verzamelpunt. Ieder gastgezin herbergt twee of drie leerlingen. Laat het adres waar je geplaatst 
bent ook thuis achter. We dineren op maandag-, de dinsdag- en de woensdagavond bij het 
gastgezin. Voor donderdagavond krijg je 10 euro om in de buurt van het Disneyland park te 
gaan eten. Voor de lunch van maandag (in de bus) zorg je zelf. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag krijgen jullie een lunchpakket van het gastgezin mee.  
 
We hopen dat jullie verblijf bij de Franse families een succes wordt! 
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Quelques expressions pratiques 

(Enkele handige uitdrukkingen) 

 
Bij het gastgezin :    Chez la famille d’accueil: 
 
Dag      Bonjour 
Mevrouw     Madame 
Meneer     Monsieur 
Een prettige dag (als je vertrekt)  Bonne journée 
Tot straks      A toute à l’heure 
Tot later     A plus ( de s uitspreken) 
Eet smakelijk!     Bon appétit! 
Proost!     Tchin-tchin! Santé! A la vôtre! 
Proost (bij niezen)    A vos souhaits! 
Ja / nee     Oui / non     
Het is lekker!      C’est bon! 
Het is heerlijk!    C’est délicieux! 
Ik vind het niet lekker.   Je n’aime pas tellement. 
Ik zou graag …willen   Je voudrais … 
Ik zou het leuk vinden om …  J’aimerais …(+ heel werkwoord) 
Dank u wel! Heel erg bedankt!  Merci! Merci beaucoup! 
Niets te danken!    De rien! 
Tot ziens!     Au revoir! 
Het spijt me!     Je suis désolé(e)!  
Sorry!/ Pardon!     Excusez-moi! (om de aandacht te trekken) 
Welterusten!      Bonne nuit!   
Heeft u goed geslapen?   Vous avez bien dormi? 
Heb je goed geslapen?   Tu as bien dormi? 
Ik heb goed geslapen.    J’ai bien dormi. 
Ik heb slecht geslapen.   J’ai mal dormi. 
 
Aangenaam kennis te maken!  Enchanté de faire votre connaissance! 
Ik heet…  Je m’appelle … 
Wat is uw naam?  Quel est votre nom? 
Wat is jouw naam?  Quel est ton nom? 
Ik ben … jaar.  J’ai … ans. 
Hoe oud bent u?  Vous avez quel âge?  
Hoe oud ben jij?  Tu as quel âge?  
Ik kom uit krommenie   Je suis de Krommenie. 
Ik ben Nederlander/Nederlandse.  Je suis néerlandais(e)/ hollandais(e). 
Ik woon in …  J’habite à … 
Waar woont u?  Vous habitez où? 
Waar woon jij?  Tu habites où? 
Ik spreek een beetje Frans.  Je parle un peu français. 
Ik leer Frans op school.  J’apprends le français au lycée. 
Ik zit in de vierde klas.  Je suis en seconde/deuxième. 
Ik zit in de vijfde klas.  Je suis en première. 
Ik doe volgend jaar examen.  Je passe mon bac l’année prochaine. 
Spreekt u Engels?  Parlez-vous anglais? 
Spreek je Engels?  Parles-tu anglais? Tu parles anglais?/ Est-ce que tu 

parles anglais? 
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Waar is mijn slaapkamer ?  Où est ma chambre ? 
Waar is de badkamer ? Où est la salle de bains ? 
Waar is het toilet ?  Où sont les toilettes ? 
Wij ontbijten om 7.30 uur. Nous prenons le petit déjeuner à sept heures et 

demie. 
Wij vertrekken om 8.00 uur. Nous partons à huit heures. 
Wij dineren om 20.15 uur. Nous dînons à huit heures et quart /  à huit heures 

quinze. 
Wij komen weer thuis om 23.45 uur. Nous rentrons à minuit moins le quart/ à onze 

heures quarante-cinq. 
Twaalf uur ’s middags Midi 
Twaalf uur ’s nachts Minuit 
Morgen / Overmorgen Demain / après-demain 
Vandaag  Aujourd’hui 
Gisteren/ Eergisteren Hier/ avant-hier 
Nu      Maintenant 
De ochtend/ ‘s ochtends   Le matin 
De middag/ ‘s middags   L’après-midi 
De avond/  ‘s avonds    Le soir 
De nacht / ‘s nachts    La nuit 
Het ontbijt     Le petit déjeuner/ le petit déj (afgekort) 
De lunch     Le déjeuner 
Het diner     Le dîner  
  
In een café/bar/restaurant/winkel: Au café/bar/restaurant/magasin: 
 
Meneer/Mevrouw (ober)   Monsieur, Madame (om de aandacht te trekken) 
Ik zou graag  … willen   Je voudrais… 
…een koffie      …un café 
…een koffie met melk   …un café au lait 
…een expresso    …un express 
…een cappuccino    …un cappuccino 
…een thee  …un thé (duur in Frankrijk; soms een potje thee) 
…een cola   …un coca 
…sinaasappelsap  …un jus d’orange 
…appelsap  …un jus de pommes 
…water     …de l’eau plate (zonder prik)/gazeuse (met prik) 
…een flesje   …une bouteille (de) 
…een glas  …un verre (de) 
…een broodje kaas/ham  …un sandwich au fromage/jambon 
…een tosti  …un croque-monsieur 
 
Ik zou graag willen bestellen, a.u.b.!  Je voudrais commander, s’il vous plaît!  
Kan ik even naar het toilet?   Est-ce que je peux aller aux toilettes? 
Wat ben ik u verschuldigd?  Combien est-ce que je vous dois? 
Heren/ dames  Hommes/femmes 
Ik wil graag betalen.  Je voudrais payer/ régler. 
De rekening, a.u.b.!  L’addition, s’il vous plaît! 
A.u.b.!( als je iets vraagt)  S’il vous plaît! 
A.u.b.! (als je iets geeft)  Voilà! 
Tien Euro, a.u.b.!  Voilà dix euros! 
Wat kost dit?  Combien est-ce que ça coûte? / Ça coûte combien? 
Ik wil dit graag!  Je voudrais ceci ! 
Ik wil dat graag!  Je voudrais cela! 
Dat is te duur voor mij.   C’est trop cher pour moi. 
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Dat is goedkoop.  C’est bon marché. 
Ik neem het.   Je le/la prends. 
Ik wil dit kopen.   Je voudrais acheter ceci. 
Kan ik dit t-shirt passen?  Je pourrais essayer ce tee-shirt? 
Welke maat is dit ?  C’est quelle taille? 
Duwen!(deuropschrift)  Poussez! 
Trekken! (deuropschrift)  Tirez! 
 
Aan een voorbijganger/op straat:  A un passant/dans la rue: 
 
Sorry dat ik u stoor, maar…  Excusez-moi de vous de vous déranger, mais… 
Ik zou u iets willen vragen.  Je voudrais vous demander quelque chose. 
Zou u mij kunnen helpen?  Pourriez-vous m’aider? 
Wilt u wat langzamer praten?  Est-ce que vous voulez parler plus lentement? 
U spreekt te snel.    Vous parlez trop vite. 
Ik begrijp het niet.    Je ne comprends pas. 
Ik ben buitenlander/buitenlandse.  Je suis étranger/étrangère. 
Ik ben nederlands(e).    Je suis hollandais(e). 
Nu begrijp ik het.    Je comprends maintenant. 
 
Ik ben verdwaald.    Je suis perdu(e). 
Zou u mij de weg kunnen wijzen?  Pourriez-vous me montrer le chemin? 
Waar zijn we op deze kaart?   Où sommes-nous sur ce plan? 
Hoe kom ik bij de Eiffeltoren?  La Tour Eiffel, s’il vous plaît? 
      Pour aller à la Tour Eiffel, je fais comment? 
Is het ver (hiervandaan)?    C’est loin (d’ici)? 
Is het dichtbij?    C’est tout près (d’ici)? 
Hoeveel minuten is het lopen?  C’est combien de minutes à pied? 
Waar is de dichtstbijzijnde metrostation? Où se trouve la station de métro la plus proche?  
Kunt u het mij op een andere manier  
uitleggen?     Pourriez-vous m’expliquer autrement?  
“Interdit” wat wil dat zeggen?  «Interdit » qu’est-ce que ça veut dire? 
Waar is het dichtsbijzijnde politiebureau? Où se trouve le commissariat de police/ 
      Le bureau de police le plus proche ? 
Waar is het postkantoor?   Où se trouve le bureau de poste? 
Waar is de brievenbus?   Ou se trouve la boîte aux lettres? 
Dat is daar/ daarginds.   C’est là/ là-bas. 
 
 
De dagen van de week :    Les jours de la semaine : 
 
maandag     lundi 
dinsdag     mardi 
woensdag     mercredi 
donderdag     jeudi 
vrijdag      vendredi 
zaterdag     samedi 
zondag     dimanche 
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De maanden:     Les mois:  
januari      janvier 
februari     février 
maart      mars 
april      avril 
mei      mai 
juni      juin 
juli      juillet 
augustus     août 
september     septembre 
oktober     octobre 
november     novembre 
december     décembre 
 
 
De getallen:     Les nombres: 
 
één………………….un/une   elf…………………….onze 
twee………………..deux   twaalf…………………douze 
drie…………………trois   dertien………………...treize 
vier…………………quatre   veertien……………….quatorze 
vijf………………….cinq   vijftien………………...quinze 
zes…………………..six   zestien…………………seize 
zeven………………..sept   zeventien………………dix-sept 
acht…………………huit   achttien………………..dix-huit 
negen……………….neuf   negentien………………dix-neuf 
tien…………………dix   twintig………………….vingt 
 
dertig……………….trente 
veertig……………...quarante 
vijftig………………cinquante 
zestig……………….soixante 
zeventig….…………soixante-dix 
tachtig……………..quatre-vingts 
negentig……………quatre-vingt-dix 
honderd…………….cent 
duizend…………….mille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


