
Bergschenhoek, 11 februari 2022 

Beste ouder/verzorger, 

Het Wolfert Lyceum biedt al een aantal jaren de cursus DELF A2 en DELF B1 aan. Deze cursus wordt afgesloten met 

een examen en levert een internationaal erkend certificaat op dat door de Franse overheid wordt uitgegeven. Het 

examen omvat de onderdelen lees-, luister, schrijf- en spreekvaardigheid. Met name dat laatste wordt door de 

meeste leerlingen als extra spannend beschouwd omdat zij tijdens het mondeling examen moeten aantonen dat zij 

het Frans beheersen. 

Dit schooljaar bieden we voor het eerst de mogelijkheid aan om kort voor het mondeling onderdeel van het DELF-

examen, een korte taalcursus te volgen in Nice in de periode van 8 t/m 13 mei 2022. Tijdens deze cursus zullen de 

kandidaten lessen Frans volgen (4 dagdelen) aan de Ecole Supérieure de Français Langue Etrangère Pierre Overall 

dat zich in het centrum van Nice bevindt.  

De leerlingen verblijven in duo’s bij Franse gastgezinnen en worden op die manier tijdens ‘ondergedompeld’ in het 

Frans. Dit zal hun kennis van het Frans in positieve zin bevorderen en ongetwijfeld een goed resultaat opleveren bij 

het mondeling examen DELF in juni. 

Aanmelden voor leerlingen met DELF en zonder DELF 

De mini-stage is in eerste instantie bedoeld voor de leerlingen die DELF A2 en DELF B1 volgen. Echter, de 

inschrijving staat ook open voor leerlingen uit de klassen 4H, 4V en 5V die Frans in hun pakket hebben 

maar geen DELF volgen. Immers, ondergedompeld worden in het Frans heeft ook een positieve invloed 

op de lessen en de resultaten. Het zal de leerlingen zelfverzekerder maken bij bijvoorbeeld luister- en 

spreekoefeningen. 

Het minimumaantal deelnemers is 12, het maximumaantal deelnemers is 20. Bij de inschrijving krijgen de 

DELF-leerlingen voorrang.  

De aanmelding geschiedt door invullen van het formulier dat in de bijlage te vinden is. In verband met het 

boeken van de vliegtickets is het zeer belangrijk dat u de gegevens correct invult. In het 

aanmeldingsformulier leest u nog extra informatie. Ik verzoek u het formulier via uw zoon/dochter 

persoonlijk bij mij in te leveren. 

De uiterste datum voor aanmelden is maandag 21 februari. Na die datum zullen tickets geregeld gaan 

worden en krijgt u via de administratie het verzoek de kosten voor de reis te voldoen. 

Programma en kosten 

Heenreis: zondag 8 mei 2022 (Let op: dit is de laatste dag van de meivakantie) 

13.10: vertrek Eindhoven 

14.55: aankomst Nice 

De vlucht duurt bijna 2 uur. De leerlingen worden opgehaald door de gastgezinnen. 

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is er een dagdeel les. De lessen worden in principe in de 

ochtend gegeven van 9 uur tot 12.30 uur. De school in Nice kan hier eventueel van afwijken door een of 

meerdere lessen in de middag. Daarna hebben de leerlingen tijd met hun gastgezin en/of de groep. 

Terugreis: vrijdag 13 mei 2022 

20.40 vertrek Nice   

22.22 Aankomst Eindhoven 



De kosten bedragen 450 euro. Hierin zijn inbegrepen: 

• Vliegticket (De prijs kan nog wijzigen ten tijde van de boeking!) + handbagage. 

• De cursus 

• Het verblijf bij de gastgezinnen op basis van volpension  

• openbaar vervoer ter plekke.  

 

Niet inbegrepen zijn: 

• kosten voor eventuele extra koffer (zie site van de luchtvaartmaatschappij).  

• kosten voor reis- en bagageverzekering.  

• eventuele excursies die niet door het gastgezin worden geregeld. 

• zakgeld. 

Om de kosten van de reis zo laag mogelijk te houden doe ik een dringend beroep op de ouders/verzorgers 

om de leerlingen naar het vliegveld te brengen en daarna ook op te halen.  

Covid-informatie  

Op dit moment lijkt het met de maatregelen rondom Covid de goede kant op te gaan. We leven echter 
met een realiteit dat alle landen andere regels, voorzorgsmaatregelen en reisadviezen hanteren, die ook 
nog eens regelmatig worden aangepast. Om mee te kunnen op deze reis moeten alle deelnemers voldoen 
aan de geldende eisen die door Frankrijk worden gesteld. Op dit moment gelden in Frankrijk de volgende 
coronamaatregelen: 
 
Met ingang van 1 februari 2022 geldt dat jongeren van 12 jaar en ouder aan dezelfde regels als 
volwassenen moeten voldoen. Dit houdt in dat een geldig vaccinatiebewijs van 2 (of meer) vaccinaties 
en/of een herstelbewijs van maximaal 4 maanden oud wordt aangetoond via de Coronacheck-app 
(QRcode)  
 
Als school kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van een besmetting tijdens de 
reis. In een dergelijk geval is het primair de verantwoordelijkheid van de leerling en de ouders om te 
zorgen voor onderdak en maaltijden en voor de begeleiding van de leerling als minderjarige. Uiteraard zal 
de school en met name de reisleiding, de leerling en ouders in een dergelijk geval zoveel mogelijk helpen 
om tot een adequate oplossing te komen. 
 

Ik hoop u met deze mail voldoende geïnformeerd te hebben. Voor eventuele vragen, kunt u mij uiteraard 

mailen (ahg@wolfert.nl) 

Met vriendelijke groet, 

André Hoogmoed, docent Frans 

Mede namens Judith Driece, teamleider 3 t/m 6 VWO  

 

Bronnen: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/frankrijk/reizen/reisadvies 

https://amsterdam.consulfrance.org/Covid-19-Reizen-naar-Frankrijk 
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https://amsterdam.consulfrance.org/Covid-19-Reizen-naar-Frankrijk

