INFOFICHE

Frans RG 3.1 – 4.1

Modulenaam
Frans RG 3.1 - 4.1
Administratieve benaming
Frans richtgraad 3.1
Frans richtgraad 4.1
Aantal lestijden
Aantal lestijden per week
120 u. (jaarcursus)
3,75
per module
Gebruikt handboek
eigen materiaal van de leerkracht
Contact onderwijs

Te behalen attest
Deelcertificaat Frans RG 3.1
Deelcertificaat Frans RG 4.1
Te betalen bedrag
€ 198,00 - per module

Gecombineerd onderwijs
Aantal contacturen:

Vereiste voorkennis — Doelgroep
 een deelcertificaat van de cursus Frans RG 2.4 behaald aan dit of aan een ander CVO
of
 een instapproef
Aanbevolen traject
 RG 3.1: na RG 2.4 – voorbereiding op RG 4.1 of 3.2
 RG 4.1: na RG 3.1 of 3.2
Inhoudsbeschrijving — Programma
In ons taalonderwijs staat communicatie centraal. Uitgaande van authentiek of semiauthentiek
materiaal worden in deze richtgraad twee vaardigheden – luisteren en spreken - getraind, er wordt ook
nog aandacht besteed aan woordenschatuitbreiding en indien het nodig blijkt kan de grammatica
opgefrist worden.
Vaardigheden:
Volgende thema’s kunnen o.a. aan bod komen:
 Destinations pour tous les goûts: praten over reizen
 Les contes de fée et autres contes populaires
 Les nouvelles de Guy de Maupassant sont toujours actuelles
 Souvenirs: verhalen uit het verleden
 Franse chansons: de Brel à Zaz
 Les médias, les réseaux sociaux, la télévision, la radio et la presse écrite
 Kruiswoordraadsels
 Les films français d'autrefois et les films récents, le vocabulaire du cinéma
 Les cartes: le français correct – lieux célèbres à Paris – expressions imagées – mots d’aujourd’hui –
civilisation – les jolis mots – les homonymes – humour
 Les régions françaises: ontdekking van verschillende regio’s in Frankrijk (geschiedkundig,
aardrijkskundig, …)
 Sujets divers: verschillende onderwerpen uit de actualiteit
Meer info:
De thema’s variëren jaarlijks. Ze zijn afhankelijk van de actualiteit, maar steeds gebonden aan de
doelstellingen van het leerplan.
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