INFOFICHE

Frans RG 2.1 – 2.2

Modulenaam
Frans RG 2.1 – 2.2
Administratieve benaming
Te behalen attest
Frans richtgraad 2.1
Deelcertificaat Frans RG 2.1
Frans richtgraad 2.2
Deelcertificaat Frans RG 2.2
Aantal lestijden
Aantal lestijden per week Te betalen bedrag
120 u. (jaarcursus)
3,75
€ 198,00 - per module
per module
Gebruikt handboek
RG 2.1 Nouveau Rond Point pas à pas B1.1 – Editions Maison des Langues
RG 2.2 Nouveau Rond Point pas à pas B1.2 – Editions Maison des Langues
Contact onderwijs
Gecombineerd onderwijs
Aantal contacturen:
Vereiste voorkennis — Doelgroep
 een deelcertificaat van de cursus Frans RG 1.2/2.1 behaald aan dit of aan een ander CVO
of
 een instapproef afleggen
Aanbevolen traject
 RG 2.1: na RG 1.2 - voorbereiding op RG 2.2
 RG 2.2: na RG 2.1 – voorbereiding op RG 2.3
Inhoudsbeschrijving — Programma
In ons taalonderwijs staat communicatie centraal. Uitgaande van authentiek of semiauthentiek
materiaal worden de vier vaardigheden – lezen, luisteren, spreken en schrijven - getraind, met de
nodige aandacht voor de ondersteunende kennis zoals woordenschat en grammatica.
Vaardigheden
Komen zeker aan bod in richtgraad 2.1:
 karakter beschrijven
 je woonst beschrijven/je in de ruimte oriënteren
 indrukken weergeven/ gevoelens uitdrukken
 vragen stellen/ informatie geven over gewoontes en voorkeuren
 hypotheses uitdrukken
 vertellen over het verleden/herinneringen weergeven
 precieze tijdsaanduidingen geven (het uur/periode van de dag/ periode in het verleden)
 persoonsbeschrijving geven (kleding – uiterlijk)
 spreken over je plannen
 spreken over een activiteit/plaats /uitstap
 spreken over je vrijetijdsbesteding/je voorkeuren en gewoontes in dat verband
 voorstellen doen/een voorstel aanvaarden of weigeren
 je mening geven/argumenteren
 deelnemen aan een debat
 spreken over de (sociale) media
 persoonlijke eigenschappen evalueren
 instructies begrijpen
 bezwaren uiten/op bezwaren reageren
 spreken over het werk/werk zoeken/solliciteren
Komen zeker aan bod in richtgraad 2.2:
 een beschrijving begrijpen
 informatie synthetiseren
 je commentaar/je mening geven
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 herinneringen/gebeurtenissen/incidenten uit het verleden vertellen
 een nieuwsflash van de radio/televisie begrijpen
 situeren in tijd en ruimte
 een interview begrijpen
 een e-mail opstellen
 een actieplan uitwerken
 spreken over de natuur/ecologie/verstedelijking
 je angst/twijfel/spijt uitdrukken
 een klacht indienen/je ontevredenheid uitdrukken
 hypotheses uitdrukken (in heden en verleden)
 praten over aankopen en consumeren
 een sprookje begrijpen/vertellen
 oorzaak/gevolg/doel uitdrukken
 een verhaal schrijven/vertellen
 over je gevoelens praten
 spelregels begrijpen en toepassen
Meer info
Nota: de inhoud kan licht variëren naargelang het gebruikte handboek
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