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 Het vak Frans bestaat uit de 4 vaardigheden leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid 
en spreekvaardigheid. Daarnaast bestudeer je de Franse literatuur. 

 
 In de bovenbouw ben je veel zelfstandig bezig met het trainen van de 4 

vaardigheden. Er wordt van je verwacht dat je zeer zelfstandig en 

gedisciplineerd aan het maken en nakijken van de opdrachten en het 
vergroten van je woordenschat werkt. 

 
 De lees- en luisteropdrachten zijn soms pittig, maar zeker te doen. Met 

behulp van de site bij de methode kun je zelfstandig extra oefenen.  
 

 Bij schrijf- en spreekvaardigheid gaat het erom dat je jezelf goed in het Frans kunt uitdrukken. 

Herhaling van grammatica vormt dan ook een onderdeel van de stof. Je zult een goede brief 
moeten kunnen schrijven en zowel in een gesprekje als in een voordracht begrijpelijk en vlot uit je 

woorden kunnen komen. 
 

 Met literatuurgeschiedenis begin je in vwo 4 en je moet in de laatste twee jaar drie boeken lezen.  

 
 Daarnaast maak je kennis met de Franse cultuur en geschiedenis en het dagelijks leven in 

Frankrijk via film en videofragmenten.  
  

 Kies je voor Frans, dan ben je geïnteresseerd in taal, cultuur en literatuur in het algemeen of in 

Frankrijk. Je vindt het belangrijk dat je jezelf goed kunt uitdrukken in een vreemde taal, omdat 
het een verrijking voor je algemene ontwikkeling is of omdat je na je examen verder wilt in een 

aan cultuur verwante (studie-)richting. Ook in het bedrijfsleven blijft Frans een belangrijke taal om 
orders binnen te halen. Je vindt het leuk om zelf  

dingen uit te zoeken en te “puzzelen” met de taal. 
 

 De leesvaardigheid wordt afgesloten met een Centraal Schriftelijk 

examen in VWO6 en bepaalt de helft van het eindcijfer. 
 

 De andere vaardigheden en literatuur worden met een 
schoolexamen afgesloten in het laatste jaar in de vorm van een 

brief, een luistertoets en een mondeling voor spreekvaardigheid en 

literatuur. 
  Het gemiddelde cijfer hiervan bepaalt de andere helft van het 

 eindcijfer. 

 
 
 


