
v

Open huis
Presentatie Franse taal en literatuur
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Franse taal en literatuur

havo en vwo 

Loes Huirne

Open huis
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• Waar gaat het vak over?

• Wat zijn de werkvormen en vaardigheden?

• Grootste verschil met de onderbouw

• Wat is een toepassing of loopbaan waar je dit vak 
in terugziet.

• Wat ervaren leerlingen als positief aan dit vak?

• Waar moeten leerlingen/ouders verder mee 
rekening houden?

• Voorbeeld van een opdracht of methode

• Wat zeggen leerlingen over dit vak?

In deze presentatie bespreken we   
de volgende punten:

Inhoud
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Waar gaat het vak over?
Franse taal en literatuur

• De vier taalvaardigheden 

• Grammatica 

• Vocabulaire 

• Literatuur

• Cultuur 
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Werkvormen en vaardigheden
Franse taal en literatuur 

• Het lezen van allerlei Franse teksten.

• Het oefenen van gesprekjes in het Frans.

• Het schrijven van Franse teksen (brieven, opstellen, essay’s, etc.)

• Het kijken en luisteren naar Franse filmpjes, liedjes en audiofragmenten.

• Het oefenen met Franse grammatica en vocabulaire.

• Het werken aan praktische opdrachten, waarbij literatuur ook aan bod komt.
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Grootste verschil onderbouw
Franse taal en literatuur

• De groepen zijn kleiner in de bovenbouw.

• Er wordt niet met een boek gewerkt, maar met een eigen lesmethode.

• Het Frans wordt steeds iets moeilijker.

• Er wordt enige zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de leerlingen verwacht. 
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Toepassing of loopbaan waarin je 
dit vak terugziet
Franse taal en literatuur 

• Bedrijfsleven: er zijn veel bedrijven die zaken doen met Frankrijk. 

• Toerisme: Frankrijk is een populaire vakantiebestemming 

• Politiek: Frans wordt veel gesproken onder diplomaten 

• Onderwijs: Docent Frans

• Overig: tolk/vertaler 
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Wat ervaren leerlingen als lastig
Franse taal en literatuur 

• De Franse taal spreken en schrijven 

• De Franse taal lezen en verstaan 

• De Franse grammaticaregels 

• De planning en organisatie van huiswerk 
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Wat ervaren leerlingen als positief 
aan het vak?
Franse taal en literatuur 

• Er komen veel verschillende onderwerpen aan bod.

• Er is afwisseling in activiteiten en werkvormen. 

• Leerlingen gebruiken de Franse taal vooral op een praktische manier. 



v

18 January 2022 10

Waar moeten leerlingen en ouders 
verder rekening mee houden?
Franse taal en literatuur

• I.v.m. kleine groepen kunnen havo- en vwo-leerlingen samen Frans krijgen.

• Er wordt in de bovenbouw gewerkt met een eigen lesmethode. Er hoeven geen boeken te worden aangeschaft.

• De Franse grammatica wordt in de bovenbouw niet apart getoetst. Leerlingen gebruiken de grammatica in hun 
praktische opdrachten.

• Het niveau ligt in de bovenbouw hoger dan in de onderbouw.

• Leerlingen kunnen net zo veel met Frans als met Duits of Engels.
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Voorbeeld opdracht – le tourisme
Franse taal en literatuur

Twente Marketing is de marketingorganisatie van Twente. Ze investeren, als organisatie zonder winstoogmerk, middels 
regiomarketing in de aantrekkelijkheid van Twente om te zorgen voor een duurzame impuls van de regionale economie.

Na een aantal jaar de focus te hebben gelegd op de Duitse en Vlaamse toerist willen ze nu een nieuwe doelgroep 
aanboren; de Franstalige toerist. Dat zijn met name Wallonen en Fransen.

Twente Marketing wil een nieuwe reeks promotiemateriaal laten maken geschikt voor en gericht op deze nieuwe 
doelgroep. Ze willen twee producten ontwikkelen:

1) een brochure/webpagina in het Frans gericht op de Franse toerist.

2) een audiotour in het Frans door een stad/dorp in de regio met bijbehorende plattegrond, een routebeschrijving tussen 
de infopunten en enkele infopunten



Afwisseling
Er is veel afwisseling in 

de les tussen 
onderwerpen als lees-

/luistervaardigheid, 
spreekvaardigheid, etc. 

Door die afwisseling 
blijft de aandacht ook bij 

de les en krijg je alles 
mee.

Taalvaardigheden
In de bovenbouw ga je 

wat minder met de 
grammatica bezig en 
minder met woorden 

leren bezig. Maar juist 
meer met luisteren, 
lezen, spreken en 

literatuur.

Cijfers
Als bovenbouw leerling 
in het vijfde jaar is mijn 

ervaring bij het vak 
Frans dat ik het nog 

steeds als een leuk en 
interessant vak 

beschouw.

Sfeer
De sfeer tijdens de 

lessen Frans is over het 
algemeen goed. 
Hierover zijn alle 

leerlingen wel met elkaar 
eens.
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Noor 
(5 vwo)

Pien
(4 vwo) Marly

(5 havo)

4 havo, 4 vwo,
5 havo, 5 vwo
en 6 vwo



Bedankt
voor je 
aandacht!
Vragen? Neem contact op met Loes Huirne via l.huirne@hetassink.nl


