Programma van Toetsing en Afsluiting
versneld VWO 2018 - 2020
vak: FRANS cohort
PO/SE

SE 1

SE 2

SE 4

PO 1

PO 2

domein

Schrijfvaardigheid, domein D

Spreekvaardigheid, Domein Luistervaardigheid/
C
landelijke Kijkluistertoets, Domein B

Literatuur, Domein E

Taal en Cultuur, Domein
A en B

Literatuur, Domein E

Leerjaar
Periode

6 vwo
SE week 1

6 vwo
Periode 2

6 vwo
SE week 3

3, 5 en 6 vwo
Afronden voor
kerstvakantie 6 vwo

3, 5 en 6 vwo
Week voor SE3 in 6 vwo

Korte omschrijving inhoud

Franse briefconventies en 6
oefenbrieven

Module Parler uit Libre
Service

Literatuurgeschiedenis +
5 gelezen boeken

Luisteren 5V/6V: 10 uur
5 gelezen boeken (2 in
4V, 2 in 5V en 1 boek in
totaal
Lezen 5V/6V: 6 uur totaal 6V) (zie SE3)

Toetsvorm
Duur / minuten
Toegestane hulpmiddelen
Weging (in %; handelingsdeel)
Herkansbaar
Eindbeoordeling

schriftelijk
120 minuten
wb Ne-Fa, gramm.overzicht
25%
ja, na se1
Cijfer

mondeling
30 minuten
25%
ja
Cijfer

SE 3

6 vwo
januari

schriftelijk/multiple choice schriftelijk
70 minuten
150 minuten
wb Fa-Ne
25%
25%
nee
ja, na SE3
Cijfer
Cijfer

NB: de versnellers FA op het VWO volgen in klas 3 periode 1 en 2 in klas 3 en periode 3 en 4 sluiten ze al aan bij 4VFA.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

niet
nee
aftekening

niet
nee
aftekening

Programma van Toetsing en Afsluiting
versneld VWO 2019 - 2021
vak: FRANS cohort
PO/SE

SE 1

SE 2

domein

Schrijfvaardigheid, domein D

Leerjaar
Periode

6 vwo
SE week 1

Spreekvaardigheid, Domein Luistervaardigheid/
C
landelijke Kijkl ivwo
t t t D
i B
6 vwo
6

Korte omschrijving inhoud

Franse briefconventies en 6
oefenbrieven

Module Parler uit Libre
Service

Toetsvorm

schriftelijk

mondeling

Duur / minuten
Toegestane hulpmiddelen
Weging (in %; handelingsdeel)
Herkansbaar
Eindbeoordeling

120 minuten
wb Ne-Fa, gramm.overzicht
25%
ja, na se1
Cijfer

SE 4

PO 1

PO 2

Literatuur, Domein E

Taal en Cultuur, Domein
A en B

Literatuur, Domein E

6 vwo
SE week 3

3, 5 en 6 vwo
Afronden voor
kerstvakantie 6 vwo
Luisteren 5V/6V: 10 uur
totaal
Lezen 5V/6V: 6 uur totaal

3, 5 en 6 vwo
Week voor SE3 in 6 vwo

schriftelijk/multiple choice schriftelijk

n.v.t.

n.v.t.

30 minuten

70 minuten

n.v.t.

n.v.t.

25%
ja
Cijfer

25%
nee
Cijfer

niet
nee
aftekening

niet
nee
aftekening

Periode 2

SE 3

januari

Literatuurgeschiedenis +
5 gelezen boeken

NB: de versnellers FA op het VWO volgen in klas 3 periode 1 en 2 in klas 3 en periode 3 en 4 sluiten ze al aan bij 4VFA.

150 minuten
wb Fa-Ne
25%
ja, na SE3
Cijfer

5 gelezen boeken (2 in
4V, 2 in 5V en 1 boek in
6V) (zie SE3)

Domein A: Leesvaardigheid
1. De kandidaat kan:
- aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
- relaties tussen delen van een tekst aangeven;
- conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de
auteur.
Domein B: Kijk- en luistervaardigheid
2. De kandidaat kan:
- aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
- de hoofdgedachte van een tekst aangeven;
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
- conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de
spreker(s);
- anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek;
aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken.
Domein C: Gespreksvaardigheid
Subdomein C1: Gesprekken voeren
3. De kandidaat kan:
- adequaat reageren in sociale contacten met doeltaalgebruikers;
- informatie vragen en verstrekken;
- uitdrukking geven aan gevoelens;
- zaken of personen beschrijven en standpunten en argumenten verwoorden;
Subdomein C2: Spreken
4. De kandidaat kan verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel en publiek, en daarbij zaken of personen beschrijven en standpunten en argumenten verwoorden.
Domein D: Schrijfvaardigheid
Subdomein D1: Taalvaardigheden
5. De kandidaat kan:
- adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers;
- informatie vragen en verstrekken;
- verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel en publiek, en
daarbij zaken of personen beschrijven en uitdrukking geven aan gevoelens en
standpunten verwoorden;
literatuur. Voor vwo: geldt niet voor Russische taal en literatuur.

Subdomein D2: Strategische vaardigheden
6. De kandidaat kan met behulp van:
- een tekstverwerkingsprogramma een tekst schrijven;
(elektronisch) naslagmateriaal teksten opstellen.
Domein E: Literatuur
Subdomein E1: Literaire ontwikkeling
7. De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met ten minste drie literaire werken.
Subdomein E2: Literaire begrippen (alleen vwo)
8. De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire begrippen hanteren in de interpretatie van literaire teksten.
Subdomein E3: Literatuurgeschiedenis (alleen vwo)
9. De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis en de gelezen literaire werken plaatsen in dit historisch perspectief.
Domein F: Oriëntatie op studie en beroep

