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Docentenhandleiding 

 

Inleiding 

Op donderdag 12 november staat voor de tweede keer de landelijke Dag van de Franse taal op het 

programma. Scholen hangen de Franse vlag uit en organiseren allerlei activiteiten om de Franse taal 

en cultuur te promoten.  

Deze Actu wil hierbij aansluiten en biedt u opdrachten om samen met uw leerlingen stil te staan bij 

(hun mening over) de toekomst van het (vak) Frans, het ontstaan van het Frans en de resultaten uit 

het vierjaarlijkse onderzoek van de Organisation Internationale de la Francophonie. 

Vive le français ! 

 

Opzet 

Als gebruiker van D’accord! ontvangt u zes keer per jaar een Actu. Per keer zijn er opdrachten voor 

verschillende vaardigheden (of een combinatie daarvan). U ontvangt opdrachten voor 4 havo/vwo, 5 

havo, 5 vwo en 6 vwo. Dat kunnen afgeleide opdrachten van elkaar zijn. 

 

U kunt uw eigen keuze en samenstelling bepalen, rekening houdend met het niveau van uw leerlingen 

en de beschikbare tijd. Naast de opdrachten ontvangt u een antwoordblad en een docenten-

handleiding met de ERK-schema’s en een korte toelichting. 

 

De opdrachten 

 Écrire: een bericht op een forum over de toekomst van het Frans 

 Regarder et lire: een informatiefilmpje met de resultaten van het onderzoek van de OIF 

 Parler: een gesprek over de toekomst van het (vak) Frans op school (en na school) 

 Regarder et écouter: een animatiefilmpje over het onstaan van het Frans of een interview over 

francofone studenten in Frankrijk en francofonie 

 

ERK-schema’s 

De beschrijvingen zijn gebaseerd op Taalprofielen 2015 (Herziene versie van Taalprofielen 2004).  

 

4 havo en 4 vwo 

Vaardigheid ERK-

niveau 

Je oefent met deze opdracht: 

Schrijven A2+/B1 Correspondentie 

- deelnemen aan een discussie op internet  

(Kijken en) Lezen A2+/B1 Lezen om informatie op te doen 

- door meelezen audiovisueel materiaal begrijpen 

Gesprekken voeren A2+/B1 Informele gesprekken 

- deelnemen aan korte gesprekken over belangwekkend 

onderwerp in alledaagse context 

- mening over belangwekkend onderwerp geven 

- mening overbrengen met betrekking tot een oplossing  

Kijken en luisteren A2+/B1 Kijken en luisteren naar audiovisuele media 

- feitelijke informatie begrijpen 

- inhoudelijke informatie van opgenomen geluidsmateriaal 

verstaan (met beeld ter ondersteuning) 
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5 havo 

Vaardigheid ERK-

niveau 

Je oefent met deze opdracht: 

Schrijven B1 Correspondentie 

- deelnemen aan een discussie op internet  

(Kijken en) Lezen A2+/B1 Lezen om informatie op te doen 

- door meelezen audiovisueel materiaal begrijpen 

Gesprekken voeren 

 

 

Spreken 

B1 

 

 

B1 

Informele gesprekken 

- mening over belangwekkend onderwerp geven 

- mening overbrengen met betrekking tot een oplossing  

Een publiek toespreken 

- in het kort zaken uitleggen en toelichten 

Kijken en luisteren B1 Kijken en luisteren naar audiovisuele media 

- inhoudelijke informatie van opgenomen geluidsmateriaal 

verstaan (met beeld ter ondersteuning) 

 

 

5 vwo 

Vaardigheid ERK-

niveau 

Je oefent met deze opdracht: 

Schrijven B1 Correspondentie 

- deelnemen aan een discussie op internet  

(Kijken en) Lezen A2+/B1 Lezen om informatie op te doen 

- door meelezen audiovisueel materiaal begrijpen 

Gesprekken voeren 

 

B1 

 

 

Informele gesprekken 

- mening over belangwekkend onderwerp geven 

- mening overbrengen met betrekking tot een oplossing 

Kijken en luisteren B1+ Kijken en luisteren naar audiovisuele media 

- een groot deel begrijpen van een vraaggesprek 

 

6 vwo  

Vaardigheid ERK-

niveau 

Je oefent met deze opdracht: 

Schrijven B2 Correspondentie 

- deelnemen aan een discussie op internet  

- standpunt van anderen becommentariëren 

(Kijken en) Lezen A2+/B1 Lezen om informatie op te doen 

- door meelezen audiovisueel materiaal begrijpen 

Gesprekken voeren 

 

B1 

 

 

Informele gesprekken 

- mening over belangwekkend onderwerp geven 

- mening overbrengen met betrekking tot een oplossing 

Kijken en luisteren B1+/B2 Kijken en luisteren naar audiovisuele media 

- een groot deel begrijpen van een vraaggesprek 

- een vraaggesprek verstaan 

 

 

Toelichting bij de opdrachten 

 

1 Ēcrire 

De opzet van de opdracht is voor alle niveaus hetzelfde. Er zijn verschillen in voorbeelden, de te 

verwerken punten en het te gebruiken aantal woorden. U kunt de opdrachten in tweetallen laten 

maken en/of nakijken. De opdracht is ook bedoeld als oriëntatie op de vervolgopdracht(en). 

Op de site http://www.momes.net/Apprendre/Ressources/Debats-en-classe/Le-francais-va-t-il-

disparaitre vindt u meer voorbeelden.  

http://www.momes.net/Apprendre/Ressources/Debats-en-classe/Le-francais-va-t-il-disparaitre
http://www.momes.net/Apprendre/Ressources/Debats-en-classe/Le-francais-va-t-il-disparaitre
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2 Regarder et lire 

De opzet van de opdracht is voor alle niveaus hetzelfde. Het gaat hier vooral om de inhoud. Er is een 

klein verschil in de vragen. U kunt het gebruik van de pauzetoets aan het niveau aanpassen. 

Na afloop kunt u met de leerlingen bespreken welke resultaten zij verrassend vinden. 

U vindt het rapport op http://www.francophonie.org/Langue-Francaise-2014/. 

 

3 Parler 

De opzet van de opdracht is voor alle niveaus hetzelfde. De output is naar verwachting verschillend.   

Er zijn verschillen in de te verwerken punten en de leerlingen van havo 5 en vwo 6 praten ook over de 

toekomst van het Frans in hun leven na school. 

 

Na een korte voorbereiding voeren leerlingen in drietallen het gesprek. Vervolgens vatten zij de 

belangrijkste punten samen die u na afloop klassikaal kunt laten uitwisselen en bespreken. 

 

4 Regarder et écouter 

Voor 4 havo/vwo en 5 havo betreft het een korte animatie over het ontstaan van het Frans. Het beeld 

geeft ondersteuning. Leerlingen van 4 havo/vwo vullen een schema aan. Leerlingen van 5 havo 

maken aantekeningen en presenteren na afloop de inhoud (in het Frans) aan de hand van deze 

aantekeningen. 

 

Voor 5 vwo en 6 vwo gaat het om een deel van een interview. De leerlingen van 5 vwo hebben steun 

aan de samenvatting die het gesprek deels (!) letterlijk volgt en die zij al luisterend kunnen aanvullen.  

Leerlingen van vwo 6  krijgen open vragen en maken aantekeningen. U kunt na afloop het gesprek 

aan de hand van deze aantekeningen in het Frans laten samenvatten. 

U kunt hier naar keuze ook de samenvatting met gaten gebruiken. 

 

Pour aller plus loin 
Een programma over de toekomst van het Frans op: http://enseigner.tv5monde.com/fle/6000-langues-
parlees-quel-avenir-pour-le-francais.  
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