Frans in de bovenbouw (HAVO)
In de bovenbouw gebruiken we dezelfde leergang als in de onderbouw:
Grandes Lignes.
In 4H werk je verder aan grammatica, vocabulaire, zinnetjes, gesprekjes en korte
briefjes. Daarnaast besteden we meer aandacht aan de vaardigheden en lezen we 2
boekjes. De schoolexamens bevatten vaardigheden. Tussendoor wordt grammatica
en vocabulaire in Voortgangstoetsen getoetst.
Om leesvaardigheid te ondersteunen oefenen we ook met Centraal Examens. Verder
beginnen we met literatuur in de vorm van strips en makkelijk te begrijpen teksten.
Voor luistervaardigheid gebruiken we films, chansons, clips en divers (digitaal)
materiaal en volgen wij het principe van doeltaal-voertaal wat ook weer gunstig is
voor spreekvaardigheid. Dus, we spreken zoveel mogelijk Frans in de klas.
Er wordt 1 uur per week gewerkt in het computerlokaal en voor thuis is er extra
oefenmateriaal aanwezig via de website.
De huiswerkbelasting is ongeveer gelijk aan de onderbouw.
Wat de toetsing betreft, zijn er in 5H 4 Schoolexamens met vaardigheden en
Praktische Opdrachten over 2 literatuurboeken en idioom. Het Centraal Examen is
leesvaardigheid en bepaalt de helft van het uiteindelijke cijfer. De lessen zullen nog
meer dan in 4H gericht zijn op het oefenen van deze vaardigheden o.a. met behulp
van films, clips en opdrachten op de computer. De eindexamenleerlingen gaan
verder een dag naar Lille waar het accent ligt op spreekvaardigheid in de vorm van
interviews.
DELF junior
Het Visser ’t Hooft Lyceum biedt leerlingen de kans om mee
te doen aan de DELF junior examens. Deze examens worden
in Nederland georganiseerd door het Institut Français. Een
DELF certificaat is internationaal erkend en geldt voor het
leven. Het Diplôme d’ Etudes en Langue Française kent
verschillende niveaus, van A2 tot en met B2 volgens de
Meer informatie over
standaard van het Europees Referentie Kader.
Delf-examens
Het Visser traint gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw
van havo en vwo voor het examen door middel van wekelijkse
lessen in kleine groepen waar alleen Frans wordt gesproken.

