
Bienvenue! Leuk dat je geïnteresseerd bent in het vak Frans.

 

Frans in de bovenbouw is wel een beetje anders dan dat je gewend was in de onderbouw. Het 
grootste verschil is dat er in de bovenbouw iets minder aandacht wordt besteed aan 
ondersteunende vaardigheden (grammatica) en juist meer aan andere vaardigheden:  

In mavo 3 herhalen we veel stof uit de onderbouw en krijg je ook nog nieuwe grammatica en 
vocabulaire. We gaan ons voornamelijk toeleggen op vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven 
en lezen.  

 - Het spreekvaardigheid programma is afgestemd op de eindtermen zoals die in het 
examenprogramma genoemd worden. Aan het einde van mavo 4 moet je tijdens het mondelinge 
examen een aantal dingen in het Frans kunnen doen: een gesprek beginnen en eindigen, iets of 
iemand beschrijven, een beschrijving van een boek, je mening geven en naar een mening vragen. 
In mavo 3 gaan we naar Lille om de spreekvaardigheid te oefenen/toetsen in de praktijk, een leuk 
uitje en tevens een leuke kennismaking met deze mooie stad en het Franse leven! 

  

- Het luisteren wordt geoefend aan de hand van luisteroefeningen uit het boek. Verder zal af en 
toe een Franse film worden gekeken of beluisteren we Franse liedjes. Wij sluiten de 
luistervaardigheid af met een CITO kijk- en luistertoets. Je krijgt vragen naar aanleiding van bv. 
een Frans interview en Franse nieuwsberichten.  

  

 - Het belangrijkste onderdeel is de leesvaardigheid aangezien het centraal schriftelijk examen uit 
lezen bestaat. Je gaat teksten lezen over allerlei verschillende onderwerpen. Door veel 
vocabulaire herhaling hopen we jou hier goed op voor te kunnen bereiden.  

  

- Je maakt gedurende het schooljaar meerdere schrijfopdrachten om je schrijfvaardigheid te 
oefenen. In het schoolexamen schrijf je een Franse brief/mail.  

 

In mavo 4 leg je een aantal schoolexamens af op het gebied van spreken, luisteren en schrijven 
en nog een toets over Franse vocabulaire. Laatstgenoemde dient ter ondersteuning van je 
eindexamen leesvaardigheid.  

  

Frans wordt in mavo 4 afgesloten met een centraal eindexamen. Je leest op dat examen een 
aantal Franse teksten en vervolgens beantwoord je daar vragen over.  



Frans kies je als je houdt van de taal, voor gebruik tijdens vakanties in franstalige landen (31 
landen!) en wil gaan werken in functies met internationale contacten. Voor sommige 
vervolgopleidingen wordt ook kennis van een moderne vreemde taal naast Engels vereist of is 
wenselijk. Bovendien is het leuker om te reizen wanneer je je kan redden in een taal en voor 
degenen die Frans hebben geleerd is het begrijpen en leren van een andere Romaanse taal (bv. 
Spaans of Italiaans) vaak makkelijker. 

Wij hopen je volgend schooljaar nog meer leuke/bruikbare stof aan te kunnen leren waar je later 
zeker veel aan zult hebben. Bedrijven in Nederland en daar buiten staan te springen om mensen 
die Frans spreken! 

   


