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Ciao, mi chiamo Falo. 
Zo, daar is hij dan! De cursusbeschrijving van Falo’s Italiaanse 

school. Het heeft een hele poos geduurd, maar het is vanaf 

nu mogelijk om gratis de Italiaanse taal te leren. In dit 

document kun je meer te weten komen over hoe ik de 

cursus opgezet heb en waar je wat vinden kunt.  

 

In Bocca al Lupo (succes) 
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Hoe ziet een les eruit?  
Falo Italiaanse school is een online cursus, dat wil zeggen dat je als cursist(e) naar de 

website http://italiaanseschool.nl  moet gaan om te leren. Wanneer er een les is 

gekozen bij het lesoverzicht, zul je dan terecht komen op de lespagina. Op deze 

lespagina zijn er minimaal drie artikelen te vinden, daarnaast een woordenlijst en een 

document met uitleg over een grammatica-onderwerp. Er bestaat een mogelijkheid 

om de woordenlijst en de grammatica-uitleg te downloaden, waardoor je ook offline 

kunt leren. De artikelen op de website kunnen alleen via internet bereikt worden.  

 

Salve Falo en de cursus  
Falo’s Italiaanse School heeft ook een eigen blog: ‘Salve Falo’. Op dit blog vind je 

veel verschillende artikelen over de cultuur en gewoontes van Italië, maar ook 

recepten en reistips. Zowel Salve Falo als de cursus zijn een onderdeel van Falo’s 

Italiaanse School en kunnen elkaar ook versterken. Op iedere lespagina is dan ook 

een artikel te vinden dat afkomstig is van het blog. Om dit artikel te lezen, klik je op 

‘Lees meer’, je zult dan vanzelf bij het artikel op het blog terecht komen. Andersom 

zal op het blog ook taalgerelateerde materie verschijnen.  

 

Thema ’s 
Iedere les van de cursus heeft een eigen thema. De inhoud van de artikelen op 

de lespagina en van de woordenlijst zijn afhankelijk van het thema*. De 

grammatica staat los van het thema en heeft een vaste volgorde, die volgorde 

vindt u in de volgende paragraaf.  

Hieronder volgt een tabel met alle thema’s die aanbod komen in de aanbevolen 

volgorde.  

*bij les 15 en 16 wijkt de woordenlijst af van het thema. 

 

Lesnummer Naam Thema 

Les 1 La Bella Italia Geografie en politiek. 

Les 2 Il Matrimonio Het huwelijk, familie en kennismaken 

Les 3 Il Bel Mondo Nationaliteiten en het toerisme 

Les 4 Il Mercato (super)Markten, eten en drinken.  

Les 5 La Scuola School en tellen 

   

Les 6 Il Calcio Sport, voetbal, wielrennen.   

Les 7 Il Trasporto Transportmiddelen 

Les 8 La Natura De natuur en het weer.  

Les 9 La Chiesa Het geloof, Vatiaanstad 

Les 10 La Cucina De keuken, speciale gerechten.  
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Les 11 L’Architettura Architectuur en kamers van het huis 

Les 12 Uscire Uitgaan en muziek. 

Les 13 La Storia Geschiedenis 

Les 14 Il Negozio De winkelstraat 

Les 15 La Spiaggia Het strand 

   

Les 16 Sciare Winter(sport) 

Les 17 Il Lavoro Economie 

Les 18 Il Tempo Libero Reizen en Hobby’s 

Les 19 La Città De stad 

Les 20 L’Arte Kunst(geschiedenis) 

 

Het is mogelijk dat de inhoud van de lessen wisselt, mede door de artikelen van 

Salve Falo. Ik wil je erop wijzen dat dit kan gebeuren, maar je zult er amper hinder 

van ondervinden.  

 

Grammatica 
Het leren van grammatica is cruciaal om een taal te kunnen beheersen. De 

opbouw en uitleg hiervan is daarom voor een cursus ook zeer belangrijk om 

bruikbaar te kunnen zijn. Er is gekozen voor twintig lessen, hierin zou de meest 

belangrijke grammatica op een bondige manier aan bod moeten komen. De 

opbouw van de grammatica is zo opgebouwd dat je in les 4 al een simpele zin 

kan vormen en vervolgens daarop verder leert.  

Veelal worden Nederlandse voorbeelden gebruikt om duidelijk te maken waar 

de stof over gaat en hoe wij het onderwerp gebruiken. Daarna zal de uitleg over 

de grammatica in het Italiaans volgen. Elke les is in het Nederlands en aan het 

einde staan enkele opgaves over de stof van die les.  

 

Lesnummer Grammatica 

Les 1 Uitspraak  

Les 2 Getal en geslacht zelfstandige 

naamwoord en het lidwoord 

Les 3 Het onregelmatige zelfstandige 

naamwoord 

Les 4 Onvoltooid tegenwoordige tijd - Presente 

Indicativo 

Les 5 Het bijvoegelijk naamwoord 
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Les 6 Het bezittelijke voornaamwoord  

Les 7 Vergelijkende en vergrotende trap 

Les 8 Voltooid tegenwoordige tijd – Passato 

Prossimo e Passato Remoto 

Les 9 Vervangwoorden Ci en Ne 

Les 10 Het lijdend- en meewerkendvoorwerp  

  

Les 11 Wederkerende werkwoorden 

Les 12 Onvoltooide verleden tijd – Imperfetto  

Les 13 Voltooid verleden tijd – Trapassato 

Prossimo 

Les 14 Condizionale 

Les 15 Overzicht van alle verbindingswoorden 

  

Les 16 Toekomende tijd – Futuro Simplice e 

Anteriore  Les 17 Imperativo 

Les 18 Passieve en de onpersoonlijke vorm 

Les 19 Overzicht van voorzetsels 

Les 20 Samenvatting 

 

Vragen, opmerkingen of suggesties  
Met deze cursusbeschrijving heb ik geprobeerd om het zo duidelijk mogelijk 

uiteen te zetten hoe de cursus in elkaar zit. Daarnaast heb ik geprobeerd de 

online pagina’s zo simpel mogelijk te houden. Mocht je toch nog problemen 

ondervinden of verbeteringen zien, dan hoor ik dat heel graag! 

Je kunt contact met me opnemen door een mail te sturen naar: 

info@deitaliaanseschool.nl 

of via de contactpagina van de website http://deitaliaanseschool.nl/contact 
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