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Beste leerlingen, 
  
Op het Wolfert Lyceum kun je lessen volgen en examen doen voor de DELF-diploma’s 
A2 (klas 3-4) en B1 (klas 4-5). Het DELF-diploma is een internationaal erkend diploma dat 
laat zien dat je de Franse taal op een bepaald niveau beheerst. 
  
Op de site van het Wolfert Lyceum vind je onder het kopje ‘Plusprogramma’s’ meer 
informatie over het voordeel van het hebben van dit diploma. Ook op de website van het 
Institut français staat informatie: http://institutfrancais.nl/nl/het-frans-onderwijzen/het-delf-
scolaire/ 
  
Hoe bereiden we je voor op het halen van het diploma? 
De docenten Frans hebben een vast daltonuur voor DELF A2 en DELF B1 waarin ze je 
voorbereiden op het diploma. Het uur vind je terug in Zermelo, onder delf_a2 en delf_b1. 
Tijdens dit daltonuur werk je aan spreken, lezen, schrijven en luisteren in het Frans met 
kleine opdrachten. Je krijgt het lesmateriaal van school, dus je hoeft geen boek te kopen.  
We beginnen met twee proeflessen. Als je daarna besluit om door te gaan, heb je wekelijks 
een uur DELF. Die inspanning heeft meteen een voordeel: doordat je in kleine groepen werkt 
en alles in het Frans gaat, heeft meedoen aan DELF ook een positieve invloed op de 
gewone lessen Frans. Gedurende het schooljaar zal je docent een zo goed mogelijke 
inschatting maken van je niveau. Je wordt dan ook pas ingeschreven voor het examen (dat 
plaatsvindt in juni 2021) als je in staat bent om je examen met succes te doen. Aan het 
examen zijn kosten verbonden. 
Tot nu toe zijn leerlingen met een positief advies altijd geslaagd voor het DELF-diploma. 
  
Wanneer starten de lessen? 
In week 40 en 41 zijn er proeflessen. In week 42 starten we met de DELF-lessen. De eerste 
proefles is op: 
- A2: donderdag 1/10, 6e uur, lokaal 3.06 bij mevrouw Wijnker 
- B1: donderdag 1/10, 6e uur, lokaal 3.05 bij mijnheer Hoogmoed 
Vraag gerust informatie aan je docent Frans, die kan je ook een goed advies geven. 
  
Heb je belangstelling? 
Laat deze brief eerst ook door je ouders lezen. Wil je meedoen, schrijf je dan in voor de 
proeflessen om te ontdekken wat DELF inhoudt. Stuur hiervoor een mailtje aan mevrouw 
Wijnker (hwj@wolfert.nl).  
Na de proeflessen besluit je of je de lessen wel of niet wil gaan volgen. Let wel op: het 
volgen van de DELF-lessen is niet vrijblijvend. Heb je eenmaal ‘ja’ gezegd, dan kom je 
iedere week. 
  
We hopen op veel aanmeldingen! 
  
Met vriendelijke groet, 
Hanneke Wijnker, docent Frans 
Coördinator DELF 
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