
Le français à l'USG

Bienvenue!



Waarom Frans?

Wist je dat...

• ...Frans een wereldtaal is: in meer dan 40 landen op elk continent wordt 
Frans gesproken?

• ...er meer dan 300 miljoen mensen Frans spreken?
• ...Frankrijk een belangrijke handelspartner is van Nederland?
• ...bij veel grote (internationale) instellingen, zoals Unesco, VN of het 

Olympisch comité, Frans een vereiste is?
• ...er met Frans een wereld voor je opengaat? Toerisme, mode, film of 

muziek,

Met Frans ligt de wereld aan je voeten!



Les 4 
professeurs de 

français

Van links naar rechts: 

Yannick Staes, Jarrish Ramcharan, 
Pascal Baron, Sonia van den Broek



Wanneer krijg je Frans 

op het USG?

Op het USG krijgt iedereen van klas 1 tot en met klas 3 Frans. Je hebt één 
blok van 80 minuten in de week. In de bovenbouw (klas 4 t/m 6) 80minuten + 

40 minuten. Daarnaast kun je ook Frans versterken vanaf klas 2. Dan krijg 
je een extra blok Frans om vervolgens een internationaal diploma te 
halen (DELF-examen).



Hoe werken we bij Frans ?

Op het USG leer je op een vlotte, natuurlijke manier Frans. Naast een (online) 
leermethode, waarmee je leert lezen, luisteren, schrijven en spreken in het 
Frans werken we veel met projectjes. Door middel van de projecten leer je de 
Franse taal goed in praktijk brengen. Je houdt bijvoorbeeld een presentatie 
over jou en je familie, je maakt een stripverhaal of je schrijft je eigen liedje. 
Naast de taal, leer je ook veel over de Franstalige cultuur. We gaan niet alleen 
op ontdekkingstocht naar Frankrijk, maar ook naar Afrika, Canada en zelfs 
Midden-en Zuid-Amerika.



Voorbeelden van werk 

van leerlingen

Een stripverhaal in het Frans maken of

een poster over een Franstalige persoonlijkheid.



Voorbeelden van grote 

projecten

Ieder jaar organiseert de sectie Frans een
aantal themadagen, waarin de leerlingen op 
een creatieve manier met het vak bezig zijn. 
In klas 1 en 2 wordt er bijvoorbeeld naar
Franstalige films gekeken, waarna de 
leerlingen een scène uit de film naspelen. 
In klas 3 komt een acteur uit Frankrijk
toneelworkshops geven, om vervolgens
gezamenlijk een echte musical te spelen in 
het Frans! Voor de hele school organiseren
we jaarlijks de landelijke Dag van de Franse 
taal: een dag vol activiteiten, workshops en
lekkernijen om de Franstalige wereld te
ontdekken.



Het Europees Referentiekader

Bij de talen op het USG gebruiken we het Europees Referentiekader om je 
taalniveau aan te geven. Op het plaatje hieronder zie je wat de niveaus 
betekenen.

Kijk voor meer info over het ERK en voor de uitleg van de verschillende niveaus op

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/erk/

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/erk/


Homerus: Delf

DELF staat voor Diplôme d'Etudes en Langue Française 
en is te vergelijken met het Cambridge-programma. 
DELF- examens bestaan op 4 verschillende niveaus van 
het Europees Referentie Kader: A1, A2, B1, B2 en zijn de 
officiële Franse taalexamens die overal ter wereld 
afgenomen worden en die leiden tot een diploma 
waarmee je jouw mate van taalbeheersing kunt aantonen. 
Op het USG kun je de diploma ' s voor de 4 niveaus 
halen.



Voyage à Paris 

(reis naar Parijs)

Als je Frans hebt gekozen, ga 
je in de examenklas een week 
op reis naar Parijs! Tijdens
deze reis ontdek je niet alleen
la plus belle ville du monde
(de mooiste stad van de 
wereld), maar breng je de taal 
in praktijk en proef je de 
Franse cultuur.

C'est génial!




