Meer weten?
Op de projectwebsite kun je zien welke activiteiten hebben plaatsgevonden op
de vorige Dag van de Franse taal en inspiratie opdoen voor de volgende editie.
Volg ons ook op de sociale media of bekijk de filmpjes op YouTube.
www.dagvandefransetaal.nl
www.facebook.com/dagvandefransetaal
www.twitter.com/dagvdFransetaal
www.instagram.com/dagvdFransetaal
contact@dagvandefransetaal.nl

Virtueel bezoek aan Parc Astérix (Effent) Concierges in thema-outfit (Goese Lyceum)

Table ronde pour le français
De Dag van de Franse taal is een initiatief van de Table ronde pour le français
(TRF), een samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor het
onderwijs in de Franse taal en cultuur. De TRF verzorgt de landelijke
communicatie over de Dag van de Franse taal via de website, social media en een
PR-campagne. Daarnaast werft ze ambassadeurs en sponsors voor het project. In
samenwerking met educatieve uitgeverijen en andere partners zorgt de TRF voor
een gevarieerd aanbod aan lesmateriaal, gastlessen en workshops.
www.tablerondepourlefrancais.nl

8 november 2018

Dag van de Franse taal
Elke tweede donderdag van november wordt de Dag van de Franse taal gevierd
op honderden scholen in Nederland. Docenten Frans creeren dan een feestelijke
sfeer in de school, met behulp van typisch Franse decoratie, muziek en culinaire
specialiteiten. Ze organiseren themalessen en workshops, waarbij ze ook collega’s
van andere vakken uitnodigen om aan te haken bij het thema.
Zo wordt aan leerlingen duidelijk gemaakt hoe nuttig en plezierig het is om je in de
Franse taal en cultuur te verdiepen. Dat Frans leeft in Nederland, is ook in de
media goed te merken: veel radiozenders, kranten en websites besteden op die dag
aandacht aan het evenement of aan Franse cultuur in het algemeen.

Positieve effecten
Het hoofddoel van de Dag van de Franse taal is de keuze voor Frans als examenvak
te bevorderen. Deelnemers noemen daarnaast nog een aantal positieve effecten:
 bevorderend voor de teamgeest binnen de sectie
 eigen motivatie krijgt weer een positieve stimulans
 goodwill kweken bij de schoolleiding
 enthousiasme en inzet van collega’s van andere vakken
 leerlingen vinden het leuk en interessant
 verbinding leggen met de wereld buiten de school
 aandacht voor de school in de lokale pers
 het vak Frans staat weer op de kaart!

Wielerlegende Jan Janssen als gastdocent op het Ostrea Lyceum in Goes
Foto: Frans Peeters

Opening van de Dag van de Franse taal 2016 door de Franse ambassadeur
Foto: Frank Claessen

Lesmateriaal en gastoptredens

Meedoen?

Om docenten te ondersteunen bij de organisatie van de Dag van de Franse taal,
heeft de TRF vakoverstijgende lesbrieven laten ontwikkelen. Zo kan iedereen
makkelijk aanhaken bij het project!

De volgende Dag van de Franse taal wordt gehouden op 8 november 2018.
Laat deze datum opnemen in de jaaragenda van uw school en meld u aan via
onze website. U krijgt dan toegang tot een digitale projectmap met daarin o.a.:
 bewerkbare affiches en flyers
 promotiemateriaal voor het vak Frans
 (vakoverstijgende) lesbrieven en antwoordmodellen
 lesmateriaal dat door docenten is ontwikkeld

Gastoptredens van mensen die in hun beroep met de Franse taal te maken hebben,
zijn een geweldige manier om het nut van de taal te onderstrepen. De TRF
beschikt over een groot netwerk in het bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de
Franstalige gemeenschap in Nederland. Op verzoek brengen wij u in contact met
gastsprekers, muzikanten en workshopleiders voor de Dag van de Franse taal. Ook
zijn er studentassistenten beschikbaar om te assisteren in de klas.

tablerondepourlefrancais.nl/dagvandefransetaal/aanmelden

