INFOFICHE

Frans RG 2.3 – 2.4

Modulenaam
Frans RG 2.3 - RG 2.4
Administratieve benaming
Te behalen attest
Frans richtgraad 2.3
Deelcertificaat Frans RG 2.3
Frans richtgraad 2.3
Deelcertificaat Frans RG 2.4
Aantal lestijden
Aantal lestijden per week Te betalen bedrag
120 u. per module
3,75
€ 198,00 - per module
Gebruikt handboek
RG 2.3: Version Originale 3 tekstboek + werkboek – Éditions Maison des Langues
RG 2.4: eigen materiaal leerkracht
Contact onderwijs
Gecombineerd onderwijs
Aantal contacturen:
Vereiste voorkennis — Doelgroep
 een deelcertificaat van de cursus Frans RG 2.2/2.3 behaald aan dit of aan een ander CVO
of
 een instapproef afleggen
Aanbevolen traject
 RG 2.3: na RG 2.2 – voorbereiding op RG 2.4
 RG 2.4: na RG 2.3 – voorbereiding op RG 3.1 (mondelinge taalvaardigheidstraining) of
op RG 3.2 (schriftelijke taalvaardigheidstraining)
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 2.3:
 adequaat reageren op vragen van officiële instanties
 algemene informatie opzoeken en opvragen over diplomatieke diensten en hun werking
 geijkte formules gebruiken in een telefoongesprek en een brief/een mail
 een officiële instantie opbellen bij problemen (o.a. verlies van een internationaal paspoort, …)
 formulieren invullen om officiële documenten aan te vragen
 klachten formuleren (o.a. bij een officiële instelling) en klachten pareren
 reageren op een klacht; discussiëren over hoe klachten op het werk te behandelen
 sociale communicatie op het werk: een afspraak maken, weigeren of afzeggen; instructies, regels
formuleren; waardering uiten over een bepaalde prestatie; spreken over discriminatie op het
werk; een protestactie voorbereiden; andere collega’s overhalen; een advertentie begrijpen en
erop reageren; een CV opstellen en begrijpen; een sollicitatiebrief opstellen; een
sollicitatiegesprek voeren
 een (eenvoudige) film of documentaire of stukken uit een film of documentaire bekijken en
bespreken
 informatie over een museum, tentoonstelling, … begrijpen; een voorstel doen met betrekking tot
een film, …; een voorkeur uitdrukken; eensgezindheid rond een bepaalde keuze uitdrukken
 spreken over verschillende types van vriendschap en verschillende beweringen hierover evalueren
 verschillende vormen van samenwonen toelichten en daar een voorkeur over meedelen
 spreken over de woonproblematiek en mogelijke oplossingen, over het probleem van kraakpanden
 een huurcontract lezen en uitleggen
 getuigenissen over huisruil begrijpen en je mening hierover formuleren
 een woning beschrijven (eventueel voor huisruil) en reageren op een advertentie
 vertellen waar je graag zou willen wonen en waarom
 een weerbericht begrijpen, navertellen en/of samenvatten
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een mening geven over het weer en de invloed van het weer op een persoon
natuurrampen en hun gevolgen beschrijven en je gevoelens hierbij uiten
informatie over de verandering van het klimaat, de opwarming van de aarde, de problematiek van
de natuurbescherming, … begrijpen en samenvatten
je persoonlijke visie over ecologie meedelen
vertellen hoe je zelf bijdraagt tot de ecologie en nadenken over je houding en mogelijke
maatregelen
een uiteenzetting structureren; argumenteren
partij kiezen voor iets of iemand
de culturele achtergronden van een volk beschrijven en verklaren; waarden vergelijken in tijd en
ruimte en een mening geven

Komen zeker aan bod in richtgraad 2.4:
 vakantieformules, logeermogelijkheden, vakantiegewoonten, eetgewoonten, gerechten, …
vergelijken en evalueren
 informatie hierover begrijpen (website, radioprogramma, …) en informatie vragen (per mail,
telefoon)
 een reis organiseren: informeren, reserveren, … , eventueel op het laatste moment een
reservatie annuleren of verplaatsen; de tekst van een annulatieverzekering begrijpen; …
 vakantieherinneringen bovenhalen en zijn gevoelens verwoorden
 iemand proberen te overtuigen om iets te drinken en te eten, om te logeren, om mee te rijden
 een uitnodiging beleefd of kordaat afwijzen en uitleggen waarom; gevoelens (verveeld, gevleid,
…) uitdrukken; bezwaren i.v.m. een geweigerde vraag of uitnodiging afwimpelen
 klagen over slecht eten, een slechte behandeling
 producten vergelijken voor een aankoop en proberen iemand te overtuigen
 reclamespots, -teksten begrijpen en becommentariëren; discussiëren over reclame
 discussiëren over de voor- en nadelen van online kopen en je eigen mening hierover geven
 specifieke uitleg vragen of geven i.v.m. een product, een rekening, …
 met aandrang betere voorwaarden (prijs, leveringstermijn,…) vragen
 een handleiding, een garantiebewijs begrijpen, er uitleg over vragen of becommentariëren
 een schriftelijke klacht formuleren
 storingen melden, een hulpaanvraag formuleren, een defect uitleggen
 een terugkerend probleem melden bij de bevoegde diensten
 verbazing uitdrukken over een probleem dat (nog) niet is opgelost; protesteren tegen een
beslissing
 debatteren over hoe een klantendienst kan verbeterd worden (uitgaande van een tekst)
 vervoermiddelen vergelijken, over de keuze discussiëren, de ander proberen te overhalen
 informatie over alternatieve vervoermiddelen begrijpen, je eigen mening hierover geven
 het vervoer voor een excursie organiseren: o.a. tickets reserveren, eventueel annuleren,
omruilen en/of betalen in een moeilijke situatie (de aanvraag komt te laat, …)
 informatie opvragen bij een ongewone gebeurtenis (staking, …); moeilijke aankondigingen
begrijpen
 telefonisch een huurauto reserveren, de documenten begrijpen, een korting proberen te krijgen
 persartikels begrijpen en vergelijken; een nieuwsfeit uit verschillende opiniebladen vergelijken en
evalueren
 informatie begrijpen over persvrijheid en censuur en je mening hierover uiten
 een TV- of radioprogramma beluisteren en evalueren
 informatie lezen over de voortdurende veranderingen op het gebied van communicatie (de digitale
revolutie, ICT en onderwijs, het gebruik van de GSM …), erover nadenken en je mening geven
 informatie over gastronomie, culinaire informatie begrijpen en becommentariëren
 een Michelin beschrijving van een restaurant en de beoordeling van bezoekers begrijpen
 zelf een beoordeling opstellen
 een etentje organiseren voor de klas: zich informeren (website, mail, …), communiceren hierover,
uitnodigen
 gezondheidsproblemen uitgebreid beschrijven, zijn ongerustheid uiten (ook na een diagnose),
eventueel zijn ongenoegen uiten over een bepaalde behandeling en die beleefd weigeren
 informatie over de alternatieve en de klassieke geneeskunde en hun waarde begrijpen en je
mening hierover geven; lezen en spreken over de levensduur en manieren om deze te verlengen
Meer info
Nota: de inhoud kan licht variëren naargelang het gebruikte handboek
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