Frans in de bovenbouw HAVO
In de 4e en 5e klas heb je 3 uur Frans per week. We concentreren ons op de
verschillende vaardigheden: luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid
en schrijfvaardigheid. In de 4e klas besteden we aandacht aan Literatuur.
In klas 4 heb je 3 PTA onderdelen: een mondelinge presentatie, een leesverslag en
een literatuurtoets. Verder bestaat de toetsing uit 1 repetitie grammatica/vocabulaire,
1 leestoets, 1 luistertoets en 1 cijfer voor spreekvaardigheid per semester.
In klas 5 heb je 2 PTA onderdelen: een leesverslag en een verslag van gelezen
examenteksten. De toetsing bestaat uit 3 schoolexamens: een mondeling examen,
een CITO luistertoets en een schrijfvaardigheids-examen. Het gemiddelde van deze
cijfers en de PTA cijfers telt voor 50% van het eindcijfer. De andere 50% is het
Centraal Schriftelijk Examen (leesvaardigheid).
De hoeveelheid huiswerk is te vergelijken met de 3e klas: vocabulaire leren en
opdrachten maken.
Bij Literatuur lezen we verschillende teksten uit verschillende perioden
(Middeleeuwen tot nu). We kijken een film en doen daarbij opdrachten. De thema’s
in klas 4 zijn : school/vakantie, media, sport en vrije tijd. In klas 5 komen deze
thema’s terug en worden daar wat thema’s aan toegevoegd/herhaald zoals familie,
horeca, toekomst. In beide klassen is er aandacht voor Frankrijkkunde.
Voor veel leerlingen zijn de leestoetsen het lastigste onderdeel van het vak, ook
omdat de leestoetsen vrij zwaar meetellen (bij het examen 50%, in de voorafgaande
jaren ongeveer 40% van het cijfer). Als je in klas 3 een 6.0 voor Frans staat en je
leestoets-cijfers zijn voldoende, dan moet je ook bij het examen een voldoende
kunnen halen.
Frans is natuurlijk handig als je op vakantie gaat naar Frankrijk of naar een van de
andere 36 landen waar Frans de hoofdtaal is, maar ook bij verschillende studies
geeft kennis van het Frans je een voorsprong:
● Studies Internationaal en Europees Recht (Europese Unie en Europese Commissie)
● Technische studies: Vliegtuig- en Ruimtevaarttechnologie
● Geneeskunde: Frans is de officiële taal van het Rode Kruis, Artsen zonder
grenzen; veel latijnse termen die je leert tijdens de studie lijken op Frans
● Politicologie: Frans is de 2e officiële taal van de NAVO en de VN
● Toerisme
● Mode & Design
● Handel: Frankrijk is een belangrijke handelspartner en voor sommige
bedrijven is het een pré als je wat kennis hebt van de Franse taal.

Frans in de bovenbouw VWO
In klas 4, 5 en 6 heb je steeds 3 uur Frans per week. De lessen zijn anders
ingedeeld dan in de onderbouw: 1 uur besteden we aandacht aan lezen en luisteren,
1 uur is gereserveerd voor schrijven en grammatica en we besteden 1 uur aan
Literatuur(geschiedenis). Daarnaast besteden we elk lesuur aandacht aan
spreekvaardigheid.
In klas 4 en 5 heb je tijdens elke rapportperiode 2x een vocabulaire-toets, 1
grammatica-/schrijftoets, 1 leestoets en een luistertoets. Literatuur wordt 1x per jaar
getoetst en spreken 1 à 2 x per jaar. In de examenklas zijn er 4 Schoolexamens:
Literatuur mondeling (in het Nederlands), schrijfvaardigheid, CITO luistertoets en
mondeling spreekvaardigheid (in het Frans). Het gemiddelde van de cijfers voor
deze toetsen levert 50% van het eindcijfer op. Het examenjaar wordt afgesloten met
het Centraal Schriftelijk Examen: het CITO-examen leesvaardigheid, dat de andere
50% van het eindcijfer oplevert.
De hoeveelheid huiswerk is te vergelijken met de hoeveelheid huiswerk in klas 3:
voor elke les moet je een woordenlijst van ongeveer 30 woorden of 10 zinnen leren.
Daarnaast zijn er opdrachten die je moet maken: een leestekst, een schrijfopdracht,
een leesopdracht voor literatuur, bijvoorbeeld.
Bij literatuur behandelen we in klas 4 de Literatuurgeschiedenis van de
Middeleeuwen. Daarbij lezen we ook een paar spannende verhalen. In klas 5
behandelen we de 19e eeuw en je maakt kennis met een aantal titels van de
keuzelijst. In de 2e helft van klas 5 lees je zelfstandig een aantal literaire teksten,
waarover je in de 6e klas een mondeling schoolexamen krijgt.
Voor veel leerlingen zijn de leestoetsen het lastigste onderdeel van het vak, ook
omdat de leestoetsen vrij zwaar meetellen (bij het examen 50%, in de voorafgaande
jaren ongeveer 40% van het cijfer). Als je in klas 3 een 7.0 voor Frans staat en je
leestoets-cijfers zijn voldoende, dan moet je ook bij het examen een voldoende
kunnen halen.
Frans is natuurlijk handig als je op vakantie gaat naar Frankrijk of naar een van de
andere 36 landen waar Frans de hoofdtaal is, maar ook bij verschillende studies
geeft kennis van het Frans je een voorsprong:







Studies Internationaal en Europees Recht (Europese Unie en Europese Commissie)
Technische studies: Vliegtuig- en Ruimtevaarttechnologie
Geneeskunde: Frans is de officiële taal van het Rode Kruis, Artsen zonder
grenzen; veel latijnse termen die je leert tijdens de studie lijken op Frans
Politicologie: Frans is de 2e officiële taal van de NAVO en de VN
Toerisme
Mode & Design

