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Algemene achtergrond
Libre Service is een gerenommeerde methode Frans voor de bovenbouw van havo en vwo. Libre service
betekent natuurlijk zelfbediening. In de methode Libre Service betekent dit dat de leerling zélf aan de slag
gaat, eigen keuzes maakt, en op een manier te werk gaat die bij hem past. Libre Service biedt de leerling
veel mogelijkheden om tot het beste resultaat te komen, uiteraard onder leiding van u als docent.
In deze herziene editie blijven de door docenten goed gewaardeerde onderdelen uit de methode
gehandhaafd. Daarnaast is er een aantal vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd, zoals meer variatie
in werkvormen en ruimte voor differentiatie. Hieronder vindt u een overzicht van deze punten.

Sterke punten van Libre Service 3ème édition behouden
Door middel van onderzoeken en verschillende panels met docenten uit de bovenbouw hebben we een
goed beeld gekregen van wat docenten als de sterke punten van Libre Service ervaren. De sterke punten
die ook in de 4e editie terugkomen zijn:
 Didactique en trois étapes: korte leerlijnen die leerlingen stapsgewijs helpen om verder te komen
met de vaardigheden (zie voor een toelichting het onderdeel Opbouw van de vaardigheden)
 Veel aandacht voor authentiek kijk- en luistermateriaal (TV5Monde, France2)
 Verrassende courts métrages
 Veel aandacht voor receptieve en productieve grammatica
 Examentraining voor leesvaardigheid vanaf leerjaar 4; examenteksten verrijkt met hulpvragen
 Examentraining voor alle vaardigheden, modulair opgebouwd (5 havo en 6 vwo)

Vernieuwingen
De belangrijkste vernieuwingen in het kort:
 Variatie in werkvormen: aansluiting bij leerstijlen en leerlingbehoeften door variatie in
werkvormen binnen de vaardigheden, waaronder opdrachten die voorbereiden op DELF (met name
bij vwo)
 Differentiatie: uitgebreide mogelijkheden voor differentiatie en variatie in de vorm van
keuzemenu’s (Menu au choix).
 Kennis en herhaling: uitgebreid aanbod van vocabulaire en grammatica.
 Grammatica: veel opdrachten, op verschillende niveaus (aangegeven met sterren) en concrete
toepassing van de grammatica bij de vaardigheden.
 Doeltaal = voertaal: de vwo-editie is hoofdzakelijk Franstalig, de havo-editie bevat Franse
instructies waar mogelijk.
 Leerlijnen: compact basisdeel met een goed doordachte vaardigheidslijnen.
 Doceerstijlen: praktische handvatten om de stof op verschillende manieren aan te bieden.
 Meten en monitoren: uitgebreide mogelijkheden om uw leerlingen digitaal te volgen en een
leerroute op maat te bieden.
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Doorlopende leerlijn met onderbouwmethode Libre Service
Junior
ThiemeMeulenhoff ontwikkelt een onderbouwmethode met grotendeels dezelfde uitgangspunten als Libre
Service voor de bovenbouw. Hiermee is een goede aansluiting van de onderbouw naar de bovenbouw
gegarandeerd.
In 2017-2018 is leerjaar 1 hv, vmbo en vwo beschikbaar; in 2018-2019 leerjaar 2, 2019-2020 leerjaar 3
havo, vwo en 3/4 vmbo.
Voor meer informatie over deze methode kunt u hier kijken https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezetonderwijs/talen/frans/libre-service-junior
Of contact Klantenservice: 033 – 4483600
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Verschillen tussen vwo en havo
Mate van Frans in instructie
Voor vwo is de instructie zoveel mogelijk in het Frans, behalve bij grammatica.
Bij havo is gekozen voor Franse instructie daar waar mogelijk en haalbaar. De instructie mag geen drempel
vormen voor de leerling. Ook bij havo is de instructie bij grammatica altijd in het Nederlands. Hiermee
vormt de instructietaal een doorgaande leerlijn vanuit bijvoorbeeld Carte Orange 3 vwo en 3 havo en in de
toekomst zeker ook vanuit Libre Service Junior.

Verschil in bronnen
- Regarder: de courts métrages zijn voor havo en vwo (meestal) verschillend.
- Lire: de havo-leerling krijgt andere leesbronnen dan de vwo-leerling. Voor havo liggen de onderwerpen
dichter bij de belevingswereld van de leerlingen. De teksten zijn voor havo van een eenvoudiger niveau,
dat betekent:
o gemiddeld korter
o eenvoudigere zinsconstructies
o kortere zinnen
o eenvoudiger vocabulaire
o hoger percentage bekend vocabulaire
- Écouter: de havo-leerling kan in het begin gebruik maken van een vereenvoudigde voice-over met
redundantie waardoor het voor hem makkelijker wordt de inhoud te begrijpen. Daarnaast krijgt de
havo-leerling een transcript aangeboden, wat helpt bij het begrijpen van de gesproken tekst.
- Parler: de drie dialogen bij Parler zijn voor havo korter en deels anders dan bij vwo.
- Examen: de vwo-leerling begint in leerjaar met examenteksten van 5 havo, havo traint met
examenteksten van vmbo gt in leerjaar 4.

Verschil in opdrachten
- Productieve opdrachten: de Mise en pratique is bij havo meer geleid dan bij vwo.
- Receptieve opdrachten: de compréhsion globale bevat voor havo meer gesloten vragen. De multiple
choice-vragen hebben voor havo minder afleiders (meestal 3 ipv 4). Verder zijn de denkstappen voor
havo vaak explicieter gemaakt.
- Ecouter: de multiple choice-vragen bij luistervaardigheid zijn voor havo in het Nederlands (conform de
Cito-toetsen), voor vwo zijn deze vragen in het Frans gesteld.

Grammaire
- Onderdeel A: soms hetzelfde, waar mogelijk eenvoudiger (bv. u2 Grammaire III)
- Onderdeel B: is opgebouwd uit kleinere stapjes en gaat minder ver (bv U2 Grammaire III, zelfstandig
gebruikt bezittelijk voornaamwoord eindigt receptief, wordt bij vwo ook productief bevraagd).
- Onderdeel C: de toepassing is eenvoudiger voor havo (bv. alleen bezittelijk voornaamwoord invullen),
tegenover iets complexer voor vwo (bezittelijk voornaamwoord als zelfstandig naamwoord).
- Onderdeel D: is voor havo een klein extraatje, is voor vwo groter en heeft meer gewicht.
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Opbouw van het Textes & Activités
Alle teksten en opdrachten staan in één boek waar de leerling ook in kan werken. Het boek voor leerjaar 4
havo en 4 en 5 vwo bestaat uit twee delen: A en B. Ieder deel heeft drie unités (hoofdstukken). In het
Leerstofoverzicht voor in het boek ziet u in welke unité bepaalde leerdoelen en grammatica-onderdelen
worden aangeboden.
Aan de opbouw van de Examendelen 5 havo en 6 vwo is een aparte paragraaf gewijd (zie inhoudsopgave).
Vaardigheden staan aan de basis van het leren van een taal. Vocabulaire en grammatica staan in Libre
Service daarom ten dienst van de toepassing bij de vaardigheden. De leerling past het geleerde dus steeds
toe in een zo realistisch mogelijke situatie (Mise en pratique).

Opbouw van een unité
Iedere unité is op dezelfde manier opgebouwd waarbij de vaardigheden steeds in deze volgorde worden
aangeboden:
Civilisation: Ieder hoofdstuk begint met een informatieve tekst over Frankrijk of over de (culturele)
verschillen tussen Nederland en Frankrijk om zo het thema te introduceren. Onder aan iedere
tekst staat een suggestie/vraag voor een kort klassengesprek over het thema.
Bij iedere vaardigheid staat ook een kleine quizvraag afgedrukt die relatie heeft met het
thema. De quiz-vraag is bedoeld ter afwisseling, en als speels tussendoortje. Het antwoord op
de quiz-vraag staat op de volgende pagina.
Regarder: Kijkvaardigheid is de smaakmaker voor het thema. De leerling bekijkt een court métrage, met
of zonder ondertiteling. In Frankrijk zijn deze korte films heel populair: er worden regelmatig
festivals gewijd aan dit genre!
Lire:
De leestekst sluit aan bij het thema van de unité. Verschillende tekst- en leesdoelen komen
aan bod. De leestekst bestaat uit een basistekst en een inzet, vaak een andere tekstsoort. Deze
satelliettekst biedt ook veel mogelijkheden voor vragen op een hoger taxonomisch niveau.
Bij de leestekst maakt de leerling verschillende soorten vragen, waarbij altijd minimaal twee
vragen in de stijl van het CSE, zodat de leerling daar alvast aan gewend raakt. Bij iedere unité is
ook een extra tekst met vragen te vinden in het boek (Module Lire Extra) en via eDition.
Écrire:
Bij schrijfvaardigheid krijgt de leerling eerst bouwstenen aangereikt, waar onder ook een
leestekst als bron met relevante zinnen, zodat hij bij de Mise en pratique een goede mail, brief
of bericht kan schrijven.
Écouter:
Bij Écouter traint de leerling om goed Frans te verstaan en te begrijpen. In de oneven unités
aan de hand van Radio Libre FM, waar hij kennis maakt met verslaggever Thierry Lambert. In
de even unités oefent de leerling kijk- en luistervaardigheid aan de hand van tv-programma’s
van onder andere TV5 Monde.
Parler:
Door de gedegen opbouw van Parler oefent de leerling woorden en zinnen die hem in staat
stellen om zonder schroom gesprekken in het Frans te voeren.
Grammaire: In iedere unité komen drie verschillende grammatica-onderwerpen aan bod. Deze grammatica
past de leerling toe bij de Mise en pratique van Écrire en Parler. Hiermee heeft de grammatica
in Libre Service een functionele, toepassingsgerichte insteek.
Examen:
Aan het eind van iedere unité kan de leerling oefenen met een eindexamentekst. Vwo 4 start
met teksten uit het havo-examen, havo 4 start met teksten uit het vmbo-examen. De
examentraining begint op veler verzoek met een opdracht met signaalwoorden. Verder krijgt
de leerling een aantal ‘opstapvragen’ die helpen om de echte examenvragen goed te kunnen
begrijpen.
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Opbouw van de vaardigheden
Didactique en trois étapes
Iedere vaardigheid is min of meer volgens dezelfde didactique en trois étapes opgebouwd.

Étape 1 – voorbereidende opdrachten
Mise en route
Iedere vaardigheid begint met een korte activerende starter. Je kijkt als leerling wat je al weet van een
bepaald onderwerp of je herhaalt woorden, rond een bepaald onderwerp, die je al in de onderbouw hebt
geleerd.
Mise en route vocabulaire
De Mise en route biedt woorden die de leerling nodig heeft om iets te kunnen begrijpen, zeggen of
schrijven. De context en de betekenis van de zinnen helpt om de juiste betekenis te raden. Dit zijn dus
nuttige bouwstenen.

Étape 2 - verwerkingsfase
Compréhension globale en compréhension détaillée
Bij regarder, lire en écouter (de receptieve vaardigheden) gaat de leerling eerst in grote lijnen aan de slag
met de bron. Als hij weet waar het fragment ongeveer over gaat, kan hij de begripsvragen daarna beter
maken.
Comment écrire/dire en Reconstruire
Bij schrijven en spreken zoekt de leerling in de bronnen praktische zinnen op en oefent daarmee zodat hij
ze daarna goed kan toepassen in een bericht of een gesprek.

Étape 3 - toepassingsfase
Mise en pratique
Aan het eind van de vaardigheid past de leerling toe wat hij geleerd heeft. Bij Regarder, Lire en Écouter is
dat in de vorm van een kleine toepassingsopdracht, bij Écrire en Parler is dat de eindopdracht waarin hij het
leerdoel realiseert. Hij laat zien wat hij geleerd heeft aan vocabulaire, grammatica en handige zinnen en
voegt daar zijn eigen creativiteit aan toe.

Differentiatie
Menu au choix
Aan het eind van iedere vaardigheid en na elk grammatica-onderdeel staat een Menu au choix. Dit
keuzemenu biedt extra opdrachten op drie niveaus: een herhalings- en opstapniveau (*), een basisniveau
(toetsniveau) waarop de leerling extra kan oefenen (**) en een uitdagend niveau met een
verrijkingsopdracht (***). In het boek staat een korte beschrijving van deze opdracht. De opdrachten staan
verder toegelicht en uitgewerkt in het digitale leerplatform eDition (zie de toelichting elders in deze
Handleiding).
Uiteraard bepaalt u als docent zelf hoe u het Menu au choix inzet. Dat kan op verschillende manieren:
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-

Aan de hand van uw eigen inzicht: u bepaalt welke leerling voor welke vaardigheid of welk
grammatica-onderdeel extra moet oefenen.
U bepaalt aan de hand van toetsresultaten, observaties in de klas of een tool als Socrative wie nog
extra moet oefenen of wie juist een uitdagende taak nodig heeft.
U bepaalt aan de hand van het digitale resultatenoverzicht voor de docent van eDition wie nog
extra moet oefenen of wie juist een uitdagende taak nodig heeft. Ook kunt u met behulp van
Edition zien welke opdrachten de klas in grote lijnen goed of juist slecht maakt. Daarop kunt u
inspelen met uw instructiemoment. Bijvoorbeeld: terwijl u met een deel van de klas de plaats en
vorming van het adjectif nog eens doorneemt, laat u een andere groep (elders in de school) aan
een ***-opdracht van spreken werken. De opname van deze spreekopdracht toont u (later) op het
digibord.

Het Europees Referentiekader
Om te bepalen op welk niveau leerlingen in Europa een taal beheersen zijn er ‘Europa-breed’
beschrijvingen en niveau-aanduidingen geformuleerd: het Europees Referentiekader, kortweg ERK. In Libre
Service staat bij iedere unité aangegeven voor welk niveau een opdracht is gemaakt. In de bovenbouw
gelden de volgende niveaus als eindexamenniveau:

Leerdoelen
Het ERK is opgebouwd uit verschillende leerdoelen per niveau en per vaardigheid. Deze leerdoelen staan in
Libre Service duidelijke en expliciet terug aan het begin van iedere vaardigheid. Zo weet de leerling precies
waar hij naar toe werkt bij het maken van de opdrachten.

Voor de docent staat er op het docentendeel van leren.libreservice-online.nl een gedetailleerd
leerstofoverzicht waar per vaardigheid staat aangegeven welke can do statements aan bod komen. Dit
overzicht is gebaseerd op de herziene Taalprofielen (2015).
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21st century skills
Waarom aandacht voor 21st century skills?
Er vindt grote veranderingen plaats in onze samenleving: van een industriële revolutie (gericht op industrie
en productie) naar een digitale revolutie die leidt tot een kennissamenleving (gericht op diensten en
innovatie). Deze verandering beïnvloedt de manier waarop we leven, leren en werken. Om te kunnen
voldoen aan de eisen van deze kennissamenleving is zelfstandigheid rondom vaardigheden als
kennisontwikkeling, -constructie en -creatie van groot belang.
(bron: http://www.tumult.nl/21st-century-skills-een-korte-samenvatting/)
Wat zijn 21st century skills?
Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om voorbereid te zijn op hun toekomstige
(professionele) leven. Het gaat om competenties als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend
vermogen en kritisch denken. Verder is een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding belangrijk in
de 21e eeuw.
Het gaat om een internationale ontwikkeling, met onderzoeken en theoretische kaders met soms net iets
andere invalshoeken. De definitie van Voogt & Pareja Roblin is in vereenvoudigde versie geadopteerd door
Kennisnet, en heeft in Nederland de grootste bekendheid. Begin 2016 heeft SLO een aangepaste versie van
het Kennisnet-model gepresenteerd. Deze laatste versie bevat de volgende onderdelen:

Met name de drie-ster-opdracht in het Menu au choix biedt mogelijkheden voor opdrachten die appel
doen op deze vaardigheden. Deze opdracht zijn aangegeven met het icoon:
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Manuel 4/5/6 vwo en 4/5 havo
Bij het Textes & Activités hoort een naslagwerk met daarin de theorie waarnaar verwezen wordt. Er is 1
Manuel voor de hele bovenbouw.
Het Manuel heeft de volgende onderdelen:

A

Stratégies






Stratégies de lecture pour l’examen: de leesstrategieën verzameld waarnaar bij de vaardigheid
Lire verwezen wordt.
Stratégies d’écoute pour l’examen: luisterstrategieën die helpen bij het luisteren naar onder
andere cito-examenteksten.
Conventions de correspondence
Phrases pratiques: geordend per taalfunctie; de leerling kan deze gebruiken bij de Mise en pratique
en vanuit de examenmodules wordt ook naar deze handige zinnen verwezen.
Stratégies: utiliser le dictionnaire: woordenboekstrategieën

B Grammaire
Alle grammatica-onderdelen overzichtelijk bij elkaar. Met theorie en duidelijke voorbeelden.

C Verbes irréguliers
Onregelmatige werkwoorden: overzicht en schema’s
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Toelichting op opdrachtniveau bij unité 1
(4 vwo en 4 havo)
In dit onderdeel staat de opbouw van de vaardigheden en de achterliggende gedachtes en/of
uitgangspunten toegelicht aan de hand van unité 1 van 4 havo en 4 vwo.
Civilisation
De openingspagina bevat een tekst die ingaat op de culturele verschillen tussen Frankrijk en Nederland. Of
een tekst de uitleg geeft over bepaalde kenmerken van de Franse samenleving. De havo-tekst
is een kortere en iets eenvoudigere variant van de vwo-introductie.

Regarder
Leerdoel: aan het begin van iedere vaardigheid is het leerdoel expliciet benoemd. Vanuit de gedachte dat
focus op het einddoel de leerling helpt bij het leren. De docenten en leerlingen die aan klassentesten
hebben meegedaan (voorjaar 2015) waren unaniem positief over het expliciet benoemen van deze
leerdoelen. Ook omdat er vanuit de Schoolinspectie steeds meer aandacht is voor het expliciteren van lesen leerdoelen.
Exercice 1 – Mise en route
Iedere vaardigheid start met een kleine activerende opdracht. Deze opdracht kan als doel hebben om
voorkennis te activeren, zoals bij deze opdracht in unité 1, of om vocabulaire dat nodig is voor het vervolg
te reactiveren in de vorm van bijvoorbeeld een woordweb.
Exercice 2 – Mise en route - vocabulaire
De vocabulaire-opdracht activeert vocabulaire dat leerlingen tegenkomen in de court métrage. Het idee
achter de vocabulaire-opdrachten is dat leerlingen de betekenis van de nieuwe woorden afleiden uit de
context. Woorden en betekenissen beklijven beter wanneer de leerling actief ‘handelt’ aan woorden. Het is
in Libre Service dus meestal niet genoeg om woorden op te zoeken in het vocabulaireoverzicht: de leerling
moet er daarna altijd nog iets mee doen.
Exercice 3 – Compréhension globale
De leerlingen kijken de court métrage een eerste keer om een globale indruk van de inhoud van het
materiaal te krijgen. Hierbij maken ze ook gebruik van kijk- en luisterstrategieën zodat ze de beeldtaal zo
goed mogelijk leren te gebruiken om de inhoud van het kijkmateriaal te begrijpen.
Exercice 4 - Compréhension détaillée
De begripsvragen helpen de leerling om de korte film goed te begrijpen en te interpreteren. Die
interpretatie-vraag wordt in de taxonomische niveaus vaak als een inzichtvraag geclassificeerd.
Exercice 5 – Mise en pratique
Na de receptieve vaardigheid Regarder volgt een kleine toepassing, zodat de leerling iets kan schrijven of
zeggen naar aanleiding van wat hij gezien heeft in de court métrage, en met waar mogelijk een verwijzing
naar wat de leerling bij de Mise en route heeft gedaan.
Menu au choix – regarder
Het Menu au choix bestaat altijd uit drie opdrachten, die elk een eigen niveau hebben.
* = extra oefenen met vocabulaire op leren.libreservice-online.nl
** = op de methodesite zijn extra courts métrages en opdrachten opgenomen. Zo kan de leerling zijn
kijkvaardigheid verder verbeteren.
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*** = de 3-sterrenopdracht is een kleine productieve opdracht. In dit geval maakt de leerling samen met
een medeleerling zelf een omroepbericht en spreekt deze in.

Lire
Exercice 6 - Mise en route
Iedere vaardigheid start met een korte activerende opdracht. Deze opdracht kan als doel hebben om
voorkennis te activeren, of om vocabulaire dat nodig is voor het vervolg te reactiveren in de vorm van
bijvoorbeeld een woordweb. Hier is de opdracht een speelse introductie - in de vorm van een rebus - op
het onderwerp van de bron.
Bij de Mise en route wordt vaak gewerkt met thematisch vocabulaire. Dit is deels herhaling van eerder
geleerd vocabulaire uit de onderbouw, deels nieuw frequent vocabulaire dat aansluit bij het leerdoel en/of
het thema van de bron. Bij het leerwerk (Vocabulaire & Phrases) is het thematisch vocabulaire is in een
apart kader opgemaakt, zodat u zelf kunt kiezen of u dit vocabulaire laat leren. In de toets vormt het
vocabulaire thématique ook een los onderdeel (onderdeel C) zodat u dit optioneel kunt inzetten.
Exercice 7 - Mise en route – vocabulaire
Er is veel variatie in de vocabulaire-opdrachten. Bij de vocabulaire-opdrachten in Libre Service kiezen
leerlingen met behulp van de context het juiste woord. Met als doel woordkennis te vergroten, als basis
voor een succeservaring bij de volgende opdrachten en bij het lezen van de tekst. Op leren.libreserviceoline.nl vinden leerlingen extra oefeningen om het vocabulaire in te slijpen.
Exercice 8: compréhension globale
Bij deze opdracht scant de leerling de tekst en beantwoordt de vragen hierbij om snel een goede indruk van
het onderwerp van de tekst te krijgen.
Strategie: omdat de strategie bij de betreffende vraag staat afgebeeld, kan de leerling de strategie direct
toepassen bij het beantwoorden van de vraag en hoeft niet eerst het Manuel te raadplegen. De strategieën
zijn genummerd en de nummering correspondeert met de volgorde in het Manuel.
Exercice 9: compréhension détaillée
In de bevraging van de leestekst is aandacht voor vragen op verschillende taxonomische niveaus.
Vwo:
 Vraag 3 is een reproductievraag op woordniveau (R).
 Vraag 10 combineert de hoofdtekst en de satelliettekst door middel van een inzichtvraag (I).
 Bij iedere tekst zijn ongeveer twee vragen in Cito-formulering gesteld. Bij deze opdracht zijn dat
vraag 3 en vraag 7.
 Vraag 11 activeert alvast het grammatica-onderwerp (l’adjectif) dat na lire aan bod komt.
 Bij Libre Service bieden we vaak een inzettekst (satelliettekst) aan. Deze inzetteksten zorgen voor
een grote variatie in tekstsoorten en helpen leerlingen verbanden tussen teksten te leggen aan de
hand van inzichtvragen.
o Bron: Cinq conseils pour bien réussir sa rentrée
o Bron – inzet: Test: rentrée cool ou rentrée stress?
Havo





Vraag 8 is een reproductievraag op woordniveau (R).
Vraag 12 combineert de hoofdtekst en de satelliettekst door middel van een inzichtvraag (I).
Bij iedere tekst zijn ongeveer twee vragen in Cito-formulering gesteld. Bij deze opdracht zijn dat
vraag 6 en vraag 7.
Vraag 3 activeert alvast het grammatica-onderwerp (l’adjectif) dat na lire aan bod komt.
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Bij Libre Service bieden we vaak een inzettekst (satelliettekst) aan. Deze inzetteksten zorgen voor
een grote variatie in tekstsoorten en helpen leerlingen verbanden tussen teksten te leggen aan de
hand van inzichtvragen.
o Bron: Rentrée scolaire: quatre raisons d’être heureux
o Bron – inzet: Test: Es-tu prêt(e) pour la rentrée ?

Menu au choix – lire
Iedere vaardigheid eindigt met een keuzemenu met mogelijkheden voor differentiatie op drie niveaus:
*
= remediërend; bij lire betekent dat extra oefenen met vocabulaire
**
= basisniveau (verdiepend, toets-niveau); bij lire betekent dat een andere tekst met vragen, rond
hetzelfde thema. Deze andere tekst staat in de Module Lire Extra, achter in het Textes & Activités, en
op leren.libreservice-oline.nl
*** = verrijkend; bij lire betekent dat een toepassingsopdracht die aansluit bij de Mise en pratique
(exercice 10).
Het materiaal voor de opdrachten uit het Menu au choix staat op leren.libreservice-online.nl.

Grammaire I
De opbouw van de grammatica-opdrachten is als volgt:
A = * = révision: herhaling uit de onderbouw van dit grammatica-onderdeel (R)
B = * = en étapes: een inductieve opdracht waarin leerlingen op een geleide manier inzicht krijgen in het
gebruik van een grammaticaregel. De vragen volgen exact de opbouw van het Manuel. (R/T1)
C = **= basis-niveau (= toets-niveau) (T1/T2)
D = *** = uitdagende opdracht met veel ruimte voor eigen inbreng van de leerling (T2/I)
Menu au choix – grammaire
Achter in het boek Textes & Activités is een Module Grammaire Extra te vinden. Gedifferentieerd inzetbaar,
want ook hier worden vragen op drie niveaus aangeboden. De opdrachten zijn ook digitaal via
leren.libreservice-online.nl te maken.
Verder staat er in de digibordapplicatie Schooltas een code van een quiz klaar over het grammaticaonderwerp die u in uw eigen Socrative-account kunt importeren. Hoe dat werkt, leest u elders in deze
handleiding.
De quiz kunt u op verschillende manieren inzetten. Bijvoorbeeld als middel om flipping the classroom toe te
passen. Leerlingen bestuderen thuis de grammatica-theorie en maken de bijbehorende opdrachten. In de
klas controleert u kort met deze quiz wie de grammatica wel en nog niet zo goed beheerst. Aan deze laatste
groep kunt u dan in de les extra aandacht besteden. Zie voor meer toelichting over de verschillende
doceerstijlen pagina 18 van deze handleiding.

Écrire
Exercice 12 – Mise en route
Bij deze opdracht reactiveren leerlingen het vocabulaire over lichaamsdelen, kleding en hobby’s. Woorden
die ze later bij de Mise en pratique van deze vaardigheid nodig hebben als ze zichzelf moeten presenteren.
Exercice 13 – Mise en route - vocabulaire
De leerlingen werken aan de uitbreiding van hun woordenschat en oefenen met een deel van het
leervocabulaire. Op leren.libreservice-oline.nl vinden leerlingen extra oefeningen om het vocabulaire in te
slijpen.
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Exercice 14 – Mise en route - grammaire
Bij de Mise en route voor grammatica herhaalt de leerling kort het onderwerp van grammaire I (op het
niveau van onderdeel C, dus toetsniveau). Deze grammatica heeft hij ook nodig om een goede opdracht bij
de Mise en pratique te maken.
Exercice 15 – Comment écrire
In deze fase doorzoekt de leerling op verschillende manieren de aangeboden bron. Hiermee verzamelt de
leerling op een praktische manier essentiële bouwstenen voor de Mise en pratique.
Exercice 16 – Reconstruire
De Reconstruire-opdracht is een iets gevorderde stap naar schrijfvaardigheid en vraagt van de leerling om
eerder geleerde bouwstenen samen te brengen tot iets nieuws, in een situatie die dicht bij de leerling ligt.
Exercice 17 – Mise en pratique
Bij deze opdracht komt alles samen wat de leerling bij Écrire heeft geleerd. Net als in veel schoolexamens is
de opdracht redelijk geleid en is er ruimte voor eigen inbreng zodat de leerling kan laten zien wat hij kan.
Bij de even unités is dit een DELF-achtige opdracht, bij de oneven unités is de opdracht meer geleid.
Het resultaat van deze opdracht kan indien gewenst opgeslagen worden in een (digitaal) Taalportfolio.
De leerlijn is dus:
 Bouwstenen vocabulaire
 Bouwstenen grammaire
 Bouwstenen phrases
 Geleide toepassing
 Vrije toepassing
Menu au choix – écrire
Iedere vaardigheid eindigt met een keuzemenu met mogelijkheden voor differentiatie op drie niveaus. Bij
Écrire zijn er de volgende keuzes:
* = remediërend; extra oefenen met het productieve vocabulaire en de phrases utiles van Écrire
** = basisniveau (verdiepend, toetsniveau) = een andere opdracht waarbij de leerling de phrases utiles en
het vocabulaire geleid toepast.
*** = verrijkend; een toepassingsopdracht, vaak in tweetallen, waarbij leerlingen het geleerde in
combinatie met hun eigen creativiteit toepassen. In de oneven unités is dit een opdracht die helpt bij de
voorbereiding op het DELF-examen. In de andere unités is dit vaak een opdracht die appel doet op de ‘21st
century skills’: betekenisvolle opdrachten waarin verschillende vaardigheden en competenties samen
komen.

Grammaire II
In iedere unité komt een aantal werkwoorden aan bod. Deels herhaling uit de onderbouw, deels
uitbreidend.
 Exercice 18A is altijd reproductief, bijvoorbeeld in de vorm van een schema.
 Exercice 18B is een is een toepassingsopdracht, zodat leerlingen de werkwoorden ook oefenen in
de context.
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Exercice 18C is een opdracht waarbij de leerling in staat moet zijn de werkwoorden op zichzelf
staand te vervoegen. Dit zien we als het basisniveau.
Exercice 18D is een vrijere en contextrijke toepassing van de geleerde werkwoorden.

Menu au choix – grammaire II
Achter in het boek is een module met extra grammatica-opdrachten te vinden. Gedifferentieerd inzetbaar,
want er zijn extra opdrachten op de drie niveaus. De opdrachten zijn ook digitaal via leren.libreserviceoline.nl te maken.
* = op het docentendeel van de methodesite staan praktische werkwoordenschema’s die leerlingen
kunnen helpen om gestructureerd de werkwoorden te trainen.
** = de leerling kan interactief oefenen met het programma Verbuga. Dankzij een samenwerking staan de
juiste werkwoorden en werkwoordtijden bij iedere unité klaar staan.
*** = de leerling maakt de opdracht op ***-niveau, op de site of achter in het boek.

Écouter
Exercice 19 – Mise en route
In de audio van unité 1 vertellen jongeren over wat ze gedaan hebben tijdens de vakantie, de leerling gaat
daarom eerst bedenken wat hij zelf wel of niet leuk vindt om in de vakantie te doen. Met deze pre-listening
activiteit (re)activeert hij zijn voorkennis over dit onderwerp.
Exercice 20 – Mise en route – vocabulaire
De leerlingen gaan aan de slag met vocabulaire dat in de luisterfragmenten aan bod komt.
Exercice 21 – compréhension globale
De presentator van Radio Libre FM, Thierry Lambert, interviewt jongeren over het thema van de unité. Bij
unité 1 gaat het over de vakantieperiode en la rentrée. De leerling beluistert vier (havo: 3) fragmenten van
deze uitzending. Eerst globaal om in grote lijnen een idee te krijgen waar de gesprekken over gaan. En om
te wennen aan de stemmen en personages.
Exercice 22 – compréhension détaillée
Bij deze fase moet de leerling bij ieder fragment een aantal vragen beantwoorden die helpen om de inhoud
beter te begrijpen. De bevraging is gespreid over het hele fragment, om de leerling te helpen zijn aandacht
er bij te houden.
Er is voor vwo altijd bij één fragment een transcript in het boek afgedrukt, zodat de leerling ook kan trainen
met de klank-beeldkoppeling. Schrift en uitspraak lopen vaak uiteen in het Frans, wat voor de Nederlandse
leerlingen lastig is. Daarnaast helpt het transcript de leerling bij het doorzien van bijvoorbeeld redundantie.
Bij het onderdeel compréhension détaillée zijn regelmatig enkele vragen conform de cito-vraagstelling. Ook
komt de grammatica terug die in de betreffende unité wordt aangeboden. In unité 1 grijpt vraag 3 (bij havo
vraag 2) terug op de geleerde werkwoorden van Grammaire II, en vraag 4 (bij havo vraag 3) op het
onderwerp van Grammaire III.
Exercice 23 – Mise en pratique
Het is belangrijk dat de leerlingen zoveel mogelijk doen met de taal. Daarom ook bij deze receptieve
luistervaardigheid een korte productieve opdracht om het geleerde toe te passen in een geleide
spreeksituatie. In dit geval kan hij tijdens een radio-interview vragen stellen en beantwoorden over wat hij
in de vakantie doet.
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Menu au choix - écouter
Bij Écouter kent het Menu au choix de volgende onderdelen:
*
remediërend; ook bij Écouter kan de leerling extra oefenen met het leervocabulaire. Daarnaast kan
de leerlingen oefenen met perceptieve luistervaardigheid. Dat betekent training in het verstaan van
het Frans. Vanuit de gedachte dat je eerst moet verstaan en ‘ontleden’ wat er gezegd wordt, voordat
je kan begrijpen en interpreteren.
**
verdiepend = bij de verdiepingsopdracht vindt de leerlingen een link naar kijkmateriaal én
opdrachten van TV5Monde. Het materiaal sluit aan bij het betreffende thema en niveau van de
unité.
*** verrijkend; de leerling – meestal in tweetallen - gaat uit van het aangeboden onderwerp en borduurt
daarop voort met een creatieve, uitdagende opdracht.

Grammaire III
De opbouw van Grammaire III is vergelijkbaar met die van Grammaire I:
A = * révision: herhaling uit de onderbouw van dit grammatica-onderdeel (R)
B = * en étapes: een inductieve opdracht waarin leerlingen op een geleide manier inzicht krijgen in het
gebruik van een grammaticaregel. De vragen volgen exact de opbouw van het Manuel
(R/T1). Unité 1 wijkt wat dit betreft af omdat het onderwerp ‘Telwoorden, kloktijden en
data’ niet inductief kan worden aangeboden.
C = ** basisniveau (= toets-niveau) (T1/T2)
D = *** uitdagende opdracht (T2/I)
Ook bij Grammaire III staat er in de digibordapplicatie Schooltas een code van een quiz klaar over het
grammatica-onderwerp die u in uw eigen Socrative-app kunt importeren.

Parler
Exercice 25 – Mise en route – prononciation
De spreekvaardigheidslijn begint altijd met een onderdeel uitspraak waarin klanken aan bod komen die
afwijken van de Nederlandse uitspraak.
Exercice 26 – Mise en route
De Mise en route bij Parler (re)activeert op een creatieve manier vocabulaire of handige zinnen uit de
onderbouw rondom het thema en leerdoel. Belangrijk hierbij is dat de leerling dit zo productief mogelijk
uitvoert. Dus: opschrijven mag, maar mondeling oefenen met een klasgenoot moet!
Exercice 27 – Mise en route – vocabulaire
De leerlingen werken aan de uitbreiding van hun woordenschat en oefenen met een deel van het
leervocabulaire. Op leren.libreservice-oline.nl vinden leerlingen extra oefeningen om het vocabulaire in te
slijpen.
Exercice 28 – Mise en route – grammaire
In deze opdracht komt het grammatica-onderwerp van grammaire III terug. Bij Parler is dit altijd in de vorm
van een spreekopdracht. De leerling moet deze grammatica gebruiken bij de Mise en pratique. De
bedoeling is dat hij zo ervaart dat grammatica geen doel op zich is maar een middel om goed Frans te
schrijven of – in dit geval – te spreken.
Exercice 29 – compréhension globale
De leerling luistert achter elkaar naar drie dialogen met realistische situaties. Vaak zijn het gesprekken
tussen moedertaalsprekers, maar soms ook instructies of bijvoorbeeld omroepberichten op het station.
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De leerling maakt vragen die hem helpen om de grote lijn van de dialogen te begrijpen.
Exercice 30 – Comment dire ?
Vervolgens beluistert de leerling de dialogen nogmaals. De vragen helpen de leerling om nuttige en
frequente zinnen uit de dialogen te distilleren. Deze zinnen heeft hij nodig als bouwstenen bij Reconstruire
en Mise en pratique.
Exercice 31 – Reconstruire
De Reconstruire-opdracht is een iets gevorderde stap naar spreekvaardigheid en vraagt van de leerling om
de bouwstenen van Comment dire? samen te brengen tot iets nieuws, in een situatie die dicht bij de
leerling ligt.
Exercice 32 – Mise en pratique
Bij deze vrije spreekopdracht past de leerling toe wat hij bij de voorafgaande exercices geleerd heeft en
voegt daar zijn eigen inbreng aan toe. Deze opdracht is vaak voor tweetallen of groepjes. In de oneven
unités is dit een opdracht die je kunt gebruiken als voorbereiding op DELF: een vrijere opdracht binnen met
een duidelijk doel binnen een duidelijke situatie, waarbij de can do statements duidelijk terug te zien zijn.
Menu au choix – parler
Bij Parler zijn er de volgende keuzes voor differentiatie:
*
remediërend; extra oefenen met het leervocabulaire en de leerzinnen van Parler.
**
verdiepend = basisniveau (toetsniveau); oefenen met praktische spreekkaarten, bedoeld voor duo’s,
drietallen of viertallen. Het onderwerp van de spreekkaarten sluit aan bij het leerdoel van de unité.
*** verrijkend; een toepassingsopdracht, vaak in tweetallen, waarbij leerlingen het geleerde in
combinatie met hun eigen creativiteit toepassen. In de even unités is dit een opdracht die helpt bij
de voorbereiding op het DELF-examen. In de andere unités is dit vaak een opdracht die appel doet op
de ‘21st century skills’.

Préparation au bilan
In dit overzicht vindt de leerling precies wat hij moet leren voor de Toets, zowel uit het Textes & Activités
als uit het Manuel. Hij kan afvinken wat hij goed heeft geleerd. Daarna kan hij de Diagnostische toets
maken. Dat kan digitaal via leren.libreservice-online.nl of via de papieren toets die de docent uitdeelt.
Zie voor het overzicht van de Toetsen elders in deze Handleiding.

Examen
Na het basisdeel volgt de examentraining voor leesvaardigheid.
Exercice 1 - Préparation
Iedere examentraining begint met een korte opdracht over voegwoorden. Een essentieel onderwerp bij het
lezen en begrijpen van (examen)teksten.
Exercice 2 - Texte
Daarna volgt een examentekst die aansluit bij het thema van de unité. Voor 4 vwo worden examenteksten
van 5 havo gebruikt, en voor 4 havo worden examenteksten van 4 vmbo gt aangeboden.

Pagina 18 van 46

Bij de examentraining komt de Stratégie terug die ook bij Lire aan bod is geweest. De leerling vindt bij de
examentraining zowel de oorspronkelijke cito-vragen als ook nieuwe vragen die de leerling helpen om de
cito-vragen beter te begrijpen. De oorspronkelijke examenvragen staan gemarkeerd met het icoon

.

Mots d’examen
Aan het eind van iedere examentraining vindt de leerling een blokje met examenvocabulaire. Op
leren.libreservice-online.nl staat een opdracht waarmee hij dit vocabulaire online kan trainen. Er komt een
aparte toets om deze Mots d’examen te bevragen (2 toetsen per leerjaar – zie ook het onderdeel Toetsen
in deze Handleiding).
Extra examentekst
Op leren.libreservice-online.nl staat een tweede examentekst met vragen om nog meer te oefenen.
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Digitale mogelijkheden bij Libre Service
Digitale leeromgeving eDition
Bij Libre Service is de digitale leeromgeving eDition beschikbaar. eDition is de digitale, interactieve versie
van het Textes & Activités. In deze versie zijn de voordelen van digitaal werken uitgebuit. Zo krijgt de
leerling tips en hints, en zo gedetailleerd mogelijke feedback bij zijn antwoorden. Bij de productieve
opdrachten vindt de leerling voorbeeldmodellen en beoordelingscriteria om zijn eigen werk te scoren
(rubrics). De resultaten en de voortgang van de resultaten zijn zeer inzichtelijk weergegeven in het
resultaten-overzicht, voor de leerling zelf in zijn eigen omgeving, en voor de docent zowel op leerling als
klas-niveau. Zo ziet u in een oogopslag hoe iedereen er voor staat.
Hieronder enkele voorbeelden uit de totaallicentie van eDition.
De totaallicentie: in de digitale leeromgeving
eDition worden alle opdrachten, bronnen en
theorie digitaal aangeboden. Het materiaal
volgt dezelfde duidelijke structuur als het
Textes & Activités.

De leerling kiest het onderdeel waar aan hij
gaat werken. Op de openingspagina van dit
onderdeel staan de leerdoelen en een korte
introductie bij de opdrachten.

De opdrachten …
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… zijn voorzien van zo gedetailleerd
mogelijke feedback in de vorm van tips, hints
en de juiste antwoorden.

Score per hoofdstuk (dashboard voor de
docent)

Score per vaardigheid (dashboard voor de
docent)

Score per opdracht (dashboard voor de
docent)
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Schooltas – digibordapplicatie
Bij een totaallicentie heeft u beschikking over de digibordapplicatie Schooltas. Schooltas bevat de digitale
boeken, verrijkt met:
- Audiofragmenten
- Videofragmenten (de courts métrages en de documentaires uit de even unités)
- Alle antwoorden en voorbeelddialogen en voorbeeldbrieven
- Extra links bij onder andere het onderdeel Civilisation
- Daarnaast biedt Schooltas bij de grammatica-onderdelen een quiz aan die u in uw eigen Socrativeaccount kunt importeren (zie elders in deze Handleiding).
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Socrative

Bij ieder grammatica-onderwerp is een quiz
beschikbaar die u kunt importeren in uw eigen
Socrative-app. Op de Docentstartpagina staat en
instructiefilmpje van docent en Libre Service-auteur
Patrick Schuitema waarin hij het gebruik van Socrative
stap voor stap toelicht en ook praktische tips voor in de
klas geeft.
In het kort komt het op de volgende stappen neer:
Ga naar Socrative.com en maak een gratis account aan.
Bovenaan ziet u uw lokaalnummer. Deze code hebben
de leerlingen nodig om de quiz die u klaar zet te
kunnen maken.
Klik op Testen beheren (steeksleutel).
Klik op ‘Test importeren’
Voer in het scherm de Socrative-code in die u vindt in
Schooltas en bij elkaar in een document op de
Docentstartpagina.
De code die u kunt proberen bij vwo unité 1,
Grammaire I is: SOC-15559646
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Libre Service & doceerstijlen
Iedere docent heeft zijn eigen doceerstijl en docenten variëren hier ook in, afhankelijk van de behoefte van
een klas, of het onderdeel dat je bespreekt. Zo kun je in één les meer doceerstijlen hanteren, bijvoorbeeld
klassikaal uitleggen en daarna leerlingen zelfstandig laten werken.

1. Docentgestuurde route –klassikaal lesgeven
Kenmerken:
 Docent legt veel uit en betrekt leerlingen grotendeels klassikaal bij de lesstof.
 Verwerking vindt (deels) in de klas en thuis plaats.
 Docent bespreekt de uitwerking in de volgende les.
Libre Service biedt de volgende middelen voor deze doceerstijl :
Schooltas: met de totaallicentie heeft u beschikking over deze digibordapplicatie. Schooltas bevat de
digitale boeken, verrijkt met de audio, video, antwoorden en extra links bij Civilisation. Met Schooltas kunt
u dus heel handig klassikaal het huiswerk bespreken en samen tegelijkertijd de audio-fragmenten
beluisteren.

2. Flipping the classroom: combinatie van docent- en
leerlinggestuurde route
Kenmerken:
 Leerling bekijkt thuis de uitleg, dit zal meestal gaan om de grammatica-theorie.
 Verwerking vindt in de klas plaats onder begeleiding van de docent.
 Leerling differentieert in de klas op basis van niveau, tempo en sturing docent.
Libre Service biedt de volgende middelen voor deze doceerstijl :
Schooltas: met de totaallicentie heeft u beschikking over deze digibordapplicatie. Schooltas bevat de
digitale boeken, verrijkt met de audio, video, antwoorden en extra links bij Civilisation. Daarnaast biedt
Schooltas bij de grammatica-onderdelen een quiz aan die u in uw eigen Socrative-account kunt importeren.
Leerlingen bestuderen thuis de grammatica-theorie en maken de bijbehorende opdrachten. In de klas
controleert u kort met deze quiz wie de grammatica wel en nog niet zo goed beheerst. Aan deze laatste
groep kunt u dan in de les extra aandacht besteden.
eDition – startlicentie of totaallicentie:
De startlicentie biedt leerlingen het materiaal dat hij nodig heeft om de opdrachten uit het boek te kunnen
maken: audio, video en de opdrachten uit de Menus au choix.
De totaallicentie: in de digitale leeromgeving eDition worden alle opdrachten, bronnen en theorie digitaal
aangeboden. De opdrachten zijn voorzien van zo gedetailleerd mogelijke feedback in de vorm van tips,
hints en de juiste antwoorden. Bij de productieve opdrachten vindt de leerling voorbeeldmodellen en
beoordelingscriteria om zijn eigen werk te scoren. De resultaten en de voortgang van de resultaten zijn zeer
inzichtelijk weergegeven in het resultaten-overzicht, voor de leerling zelf in zijn eigen omgeving, en voor de
docent zowel op leerling als klas-niveau. Zo ziet u in een oogopslag hoe iedereen er voor staat.

3. Leerlinggestuurde route (zelfstandig werken)
Kenmerken:
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 De docent geeft aan welke stof binnen een vastgestelde tijd (minstens) afgerond moet
zijn/beheerst moet worden.
 De leerling gaat in de klassikale lessen zelfstandig door de instructies en verwerking heen onder
begeleiding van de docent.
 Leerling differentieert op basis van leerstijl, niveau en tempo.
Libre Service biedt de volgende middelen voor deze doceerstijl :
Lesplanners: op het docentendeel van de website staan Studieplanners. Leerlingen gaan zelfstandig aan de
slag met deze planners.
eDition - totaallicentie:
In de digitale leeromgeving eDition worden alle opdrachten, bronnen en theorie digitaal aangeboden. De
opdrachten zijn voorzien van zo gedetailleerd mogelijke feedback in de vorm van tips, hints en de juiste
antwoorden. Bij de productieve opdrachten vindt de leerling voorbeeldmodellen en beoordelingscriteria
om zijn eigen werk te scoren. De resultaten en de voortgang van de resultaten zijn zeer inzichtelijk
weergegeven in het resultaten-overzicht, voor de leerling zelf in zijn eigen omgeving. Zo weet hij precies
waar hij goed op scoort en waar hij nog meer aan moet werken.
Voor de docent is het resultaten-overzicht zowel op leerling- als klas-niveau beschikbaar. Zo ziet u in een
oogopslag hoe iedereen er voor staat.
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Toetsen Libre Service 4e editie
Achtergrond
De toetsen bij Libre Service 3e editie worden over het algemeen goed beoordeeld. Uiteraard zijn er
verbeterpunten die verwerkt zijn in de 4e editie. Deze verbeterpunten zijn verzameld tijdens
gesprekken met docenten en een online onderzoek in juni 2015. De belangrijkste verbeterpunten
zijn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Recht doen aan de cognitieve niveaus, door middel van RTTI
Meer inzichtvragen bij kennis en vaardigheden
Meer toepassingsvragen bij spreken en schrijven
Meer differentiatie bij de toetsen
Toetsen moeten beter aansluiten op het geleerde materiaal (geldt met name bij de
leerzinnen)
Toetsen moeten aansluiten bij ERK (relevante taalsituaties)
Studieadvies en inzicht in waar leerling staat, voortgang per vaardigheid moet inzichtelijk zijn
Handvatten voor formatieve toetsing

Algemene uitgangspunten bij de toetsen
Kenmerken van de toetsen
 Duidelijke koppeling met can-do statements / leerdoelen op les- en vraagniveau;
 Koppeling met ERK-niveau;
 Labeling RTTI op vraagniveau;
 Juiste verhouding RT-TI vragen aansluitend op de lesstof en het CSE, ook met het oog op
determinatie;
 Aansluiting ontwerpeisen voor toetsopgaven;
 Aansluiting Eindtermen tweede fase Frans;
 Aansluiting op het verwerkingsmateriaal uit Libre Service (in doelen, maar ook instructies);
 Aansluiting op het juiste niveau (stream);
 Aansluiting op de door CITO ontwikkelde ERK-toetsen voor vaardigheden (uitgangspunt ERK is de
nadruk op toetsing van vaardigheden, dat ondersteunen we door middel van het bieden van aparte
vaardigheidstoetsen);
 Voor spreken en schrijven aansluiting bij DELF (vwo)
 Aandacht voor formatief toetsen
Instructietaal
De instructietaal is voor de vwo-toetsen in het Frans, voor de havo-toetsen in het Nederlands.
Antwoordmodellen en normering
Bij de toetsen zijn antwoordmodellen met een voorbeeldnormering aanwezig, met koppeling aan de
taxonomische niveaus. Bij de spreek- en schrijftoetsen zijn beoordelingsmodellen (rubrics) beschikbaar
voor de docent die helpen de leerling goed te beoordelen, op de aspecten die aansluiten bij de in de
unité(s) aangeboden leerdoelen.
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Formatief en summatief toetsen
De laatste jaren is er veel aandacht voor formatief toetsen gekomen. In het kort betekent formatief toetsen dat
leerlingen leren van de feedback die ze krijgen en daarmee aan de slag gaan om hun prestaties te verbeteren. Dat
vraagt om concrete, duidelijke en begrijpelijke feedback voor de leerling.
Summatieve toetsen meten de kennis en kunde van een leerling op een bepaald moment, uitgedrukt in een cijfer.
Lezenswaardige informatie over de recente ontwikkelingen van toetsen in het VO vindt u bijvoorbeeld hier:
Toetsrevolutie - Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs, Dominique Sluijsmans & René Kneyber (red.),
2016 Uitgeverij Phronese
www.toetsmagazine.nl/uploads/downloads/Toets06/Toets!%20Magazine%206.pdf
Onderstaande figuur komt uit het boek Toetsrevolutie:

Pagina 27 van 46

Welke middelen biedt Libre Service voor formatieve toetsing?
In het overzicht van het toetsaanbod staat aangeven welke toetsen ingezet kunnen worden om formatief
te toetsen.
Algemeen
In Libre Service staat boven aan iedere vaardigheid wat het leerdoel voor die les is. Met de mise en
pratique behalen zij als het goed is dat leerdoel. Daarnaast staan zowel aan het begin van iedere unité bij
de inhoudsopgave als ook achter in bij de bilan die leerdoelen opgesomd. De leerling weet dus (of kan in
elk geval weten) wat hij aan het leren is en waarom. Met als doel bij te dragen aan het leerproces en
leerrendement van de leerling.
Instaptoetsen
Deze digitale toetsen bevatten de 10 meest belangrijke grammaticale onderwerpen uit de onderbouw. De
leerling kan met deze diagnostische toetsen kijken hoe hij scoort op deze onderwerpen. Hij krijgt
feedback op de gemaakte opdrachten. Als hij onvoldoende scoort op een onderdeel, wordt hij
doorverwezen naar een extra serie oefenopdrachten, en kan hij oefenen tot hij op het niveau van klas 4
zit.
eDition: productieve vaardigheden
Bij de productieve vaardigheden in het digitale leerplatform eDition krijgt de leerling bij de mise en
pratique-opdracht bij Écrire en Parler handvatten in de vorm van rubrics om zijn product te controleren.
De rubrics zijn gebaseerd op de rubrics van het SLO en het EuropeesReferentieKader, maar het
taalgebruik is aangepast aan de doelgroep en de inhoud is zoveel mogelijk aangepast aan en toegespitst
op de specifieke opdracht uit Libre Service. De rubrics richten zich op 4 of 5 onderdelen, zie de
voorbeelden voor Écrire en Parler op de volgende pagina.
Toetsen – rubrics bij productieve vaardigheden
Bij de vaardigheidstoetsen voor Écrire en Parler zijn eveneens uitgebreide rubrics opgenomen in het
antwoordmodel. Die toetsen zijn te vinden in de kolom Evaluatie op de Docentstartpagina. Daar is ook
een suggestie voor de weging van de verschillende onderdelen opgenomen.
Leerlingen betrekken bij de beoordeling
Om leerling te laten reflecteren op en te laten meedenken over wat belangrijk is bij een schrijf- of
spreekopdracht, kan het zinvol om die percentages eens klassikaal door te nemen. Wat vinden zij
belangrijk? Ook kan het goed zijn om leerlingen vantevoren te laten weten op welke onderdelen hun
product beoordeeld wordt en hoe zwaar iets meetelt. Dit bevordert hun betrokkenheid bij hun eigen
leerproces.
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Voorbeeld rubrics bij Écrire (4 vwo, unité 4, exercice 17B)

Voorbeeld rubrics bij Parler (4 vwo, unité 5, exercice 32B)
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Overzicht van het toetsaanbod
Leerjaar 4 havo, 4 vwo, 5
vwo

Soort toets

Wat

Hoe

Instaptoets

Diagnostisch
(formatief > met studieadvies)

-

grammatica

digitaal

Per unité
(totaal 6 unités)

Diagnostische toets
(formatief > met studieadvies
in digitale variant)

-

grammatica
voca
zinnen

digitaal en
printbaar

Per unité
(totaal 6 unités)

Eindtoets – kennis
(summatief)

-

grammatica
voca
zinnen

printbaar

-

Lezen

printbaar

-

Luisteren

printbaar

-

Schrijven
Spreken

printbaar

-

Kennistoets over mots
d’examen

printbaar

(2 versies)
3 per leerjaar;
bij de oneven unités

Eindtoets – vaardigheden
(summatief)
(2 versies)

3 per leerjaar;
bij de even unités

Eindtoets – vaardigheden
(summatief)
(2 versies)

2 per leerjaar
(over de stof van u1-3 en
u4-6)

Eindtoets – vaardigheden
(summatief)
(2 versies)

2 per leerjaar
(over de stof van u1-3 en
u4-6)

Kennistoets mots d’examen
(summatief)
(2 versies)

Toetsen bij eindexamen
Modules 5 havo en 6 vwo

Kennistoets over voca, gramma en
zinnen.
Bij iedere vaardigheid 1 toets.

printbaar

Diagnostische toetsen bij
eindexamen Modules 5
havo en 6 vwo

Diagnostische toets over voca,
gramma en zinnen.
Bij iedere vaardigheid 1 toets
zodat de leerling zijn eigen niveau
scherp heeft en daar waar nodig
extra kan oefenen.
Toets met kennisvragen over de
literaire stromingen en
toepassings- en inzichtvragen bij
enkele literaire fragementen.

printbaar

Toetsen bij Module
Littérature vwo

Tijdsduur voor het afnemen van de toets:
Diagnostische toets
Eindtoets kennis
Leestoets
Luistertoets
Spreektoets
Schrijftoets

25 minuten
25 minuten
30 minuten
25 minuten
20 minuten
40 minuten
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printbaar

Opbouw van de toetsen
Instaptoetsen
Bij de vierde editie worden instaptoetsen aangeboden die de ‘stand van zaken’ in beeld brengen van de 10
meest belangrijke grammatica-onderdelen uit de onderbouw. Het gaat om:
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De instaptoetsen zijn als volgt opgebouwd. De leerling maakt een reproductieve opdracht en een geleide
toepassingsopdracht over het onderwerp.
Afhankelijk van zijn score:
- Is zijn kennis ruim voldoende en is hij klaar (bij score > 80% goede antwoorden)
- Is zijn score matig en maakt hij twee extra geleide toepassingsopdrachten (bij score > 60% en < 80%
Is zijn score onvoldoende en maakt hij twee extra reproductieve opdrachten en daar twee geleide
toepassingsopdrachten (bij score < 60%)

Diagnostische toetsen
De diagnostische toets kent twee varianten: een printbare en een digitale versie. De diagnostische toets
geeft leerlingen inzicht in hoe ze er voor staan en waar ze nog aan moeten werken. Om hier een zuiver
inzicht in te geven, zijn de opdrachtvormen voor de diagnostische toets en de eindtoets kennis per unité
gelijk. Per unité mag er juist veel variatie in de opdrachtvormen zitten.
Onderdeel A
Onderdeel B
Onderdeel C
Onderdeel D
Onderdeel E
Onderdeel F
Onderdeel G
Onderdeel H

Vocabulaire F-N
Vocabulaire N-F
Vocabulaire thematisch FN (differentiatie)
Grammaire I
Grammaire II
Grammaire III
Comment écrire? / Comment dire?
Toepassing (differentiatie)

T1
T1
R/T1/T2
T1
R/T1
T1
R/T1/T2
I

Kennistoetsen
De Kennistoets kent twee versies (A en B) en bestaat uit de verschillende onderdelen:
Onderdeel A
Onderdeel B
Onderdeel C
Onderdeel D
Onderdeel E
Onderdeel F
Onderdeel G
Onderdeel H

Vocabulaire FN
Vocabulaire NF
Vocabulaire NF thematisch (differentiatie)
Grammaire I
Grammaire II
Grammaire III
Comment écrire? / Comment dire?
Toepassing (differentiatie)

T1
T1
R/T1/T2
T1
R/T1
T1
R/T1/T2
I

Hieronder volgt de toelichting per onderdeel:
Onderdeel A: Vocabulaire F-N
 Frans – Nederlands
 Vwo 10 items / havo 8 items bevraagd (soms meer woorden in 1 zin)
 Cognitief niveau: T1
 De contextzin helpt bij het vertalen van het woord
 Voor havo waar nodig denkstappen uit elkaar gehaald en opgesplitst in R en T1
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Onderdeel B: Vocabulaire N-F
 Nederlands - Frans
 Vwo: 10 items / havo: 8 items (soms meer woorden in 1 zin)
 Cognitief niveau: T1
 De contextzin helpt bij het vertalen van het woord
 Voor havo waar nodig denkstappen uit elkaar gehaald en opgesplitst in R en T1
Onderdeel C: Vocabulaire thématique (optioneel)
 Frans - Nederlands: thematisch vocabulaire
 6 à 8 items
 Cognitief niveau: T1 of T2
 Dit onderdeel bestaat waar mogelijk uit een creatievere opdracht.
Onderdeel D: Grammaire I
 Deze opdracht sluit aan bij het onderwerp van Grammaire I en heeft het niveau van de C-opdracht
(2-ster)
 6 items
 Cognitief niveau: T1
Onderdeel E: Grammaire II
Dit onderdeel bestaat uit twee verschillende opdrachten:
1. een schema waarbij drie werkwoorden in drie tijden bevraagd worden (R).
2. een opdracht waarbij leerlingen het juiste werkwoord in de juiste vorm en in de juiste tijd moeten
zetten. Deze opdracht sluit aan bij Grammaire II (werkwoorden), en heeft het niveau van de Copdracht (2-ster)
 6 items
 Cognitief niveau: T1
Onderdeel F: Grammaire III
 Sluit aan bij het onderwerp van Grammaire III, heeft het niveau van de C-opdracht (2-ster)
 6 items
 Cognitief niveau: T1
Onderdeel G: Leerzinnen – phrases utiles
- Bevraagt de leerzinnen van Écrire en Parler
- 8 items
- Variëren in hoeveelheid wijzigingen ten opzichte van de leerzinnen:
o vwo: begin leerjaar 4: 4 x R, 2 x T1, 2 x T2 (T2 = 2 wijzigingen t.o.v. de leerzinnen); eind
leerjaar 4: 3 x R, 3 x T1, 2 x T2
o havo: 4 x R (R = letterlijke leerzinnen), 2 x T1 (T1 = 1 wijziging ten opzichte van de
leerzinnen)
Onderdeel H: toepassing
- bevraagt vocabulaire, grammatica en de leerzinnen van de unité
- leerlingen worden uitgedaagd het geleerde zelf toe te passen, binnen een concrete opdracht.
- Soms is er visueel materiaal als input.
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Vaardigheidstoetsen
De vaardigheidstoetsen bestaan uit de volgende onderdelen:
Leestoets
- Tekst met inzet (‘satelliettekst’), aansluitend bij het thema, leerdoel, de tekstsoort en de
tekstdoelen van de unité.
- Compréhension globale: 2 globale vragen, vaak komt hier ook de leesstrategie aan bod
- Compréhension détaillée
10 vragen; waarvan 2 vragen in de Cito-formulering (herkenbaar als Cito-vraag)
Minimaal 1 vraag op R-niveau, dit zal doorgaans een vraag over vocabulaire of grammatica zijn.
Minimaal 1 vraag op I-niveau: dit zal doorgaans een vraag zijn die overeenkomsten en/of
verschillen tussen de hoofdtekst en satelliettekst bevraagt.
- Iedere vraag is gelabeld volgens RTTI
- De leestekst neemt ongeveer 30 minuten in beslag.
- Er zijn twee versies van de leestoets, met verschillende bronteksten en verschillende vragen.
Luistertoets
- Bron sluit aan bij het thema en leerdoel van de unité
- Compréhension globale: 2 globale vragen, soms komt hier ook de luisterstrategie aan bod
- Compréhension détaillée
8 à 10 vragen; waarvan 2 vragen in de Cito-formulering (herkenbaar als Cito-vraag)
Minimaal 1 vraag op R-niveau, dit zal doorgaans een vraag over vocabulaire of grammatica zijn.
Minimaal 1 vraag op I-niveau: dit zal doorgaans een vraag zijn die overeenkomsten en/of
verschillen tussen alle audiofragmenten/videofragmenten bevraagt.
- Iedere vraag is gelabeld volgens RTTI
- De luistertoets neemt ongeveer 30 minuten in beslag.
- Er zijn twee versies van de luistertoets
Spreektoets
- De spreektoets bestaat uit drie onderdelen: A, B en C.
- Onderdeel A is een kleine uitspraakopdracht.
- Onderdeel B is een geleide spreekopdracht (dialoog), waarbij de geleerde zinnen, vocabulaire en
grammatica wordt bevraagd.
- Onderdeel C is een open opdracht. De docent kan de spreektoets beoordelen aan de hand van een
beoordelingsmodel (rubric).
Schrijftoets
- De schrijftoets bestaat uit twee onderdelen: A en B.
- Onderdeel A is een geleide schrijfopdracht waarbij de geleerde zinnen, vocabulaire en grammatica
wordt bevraagd.
- Onderdeel B is een open opdracht.
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De opbouw van de examendelen 5 havo en 6 vwo
De examendelen 5 havo en 6 vwo hebben een modulaire opbouw. Hiervoor is gekozen omdat de meeste
docenten in een online onderzoek hebben aangegeven het prettig te vinden om de examenstof geordend
per vaardigheid in een module aangeboden te krijgen. Daarnaast is er een aparte module voor grammatica
waarin leerlingen met alle onderdelen uit het grammatica-overzicht kunnen oefenen. Ook is er een
Literatuurmodule voor het behalen van de eindtermen voor literatuur.
De modules kunnen per vaardigheid behandeld worden, als voorbereiding op het school- of centraal
examen. Een andere mogelijkheid is om als docent een eigen programma met de leçons uit de modules
samen te stellen waarbij verschillende vaardigheden afwisselend aan bod komen.
Studielasturen
Het gemiddeld aantal beschikbare uren voor een examenjaar ligt rond de 90 uur. Daarvan zijn er dan tussen
de 55 en 87 uur met Libre Service te vullen. De overige uren zijn naar wens in te vullen met bijvoorbeeld
het lezen van boeken, de Literatuurmodule bij Libre Service, het kijken van films of het oefenen met
examenbundels.

vaardigheid aantal leçons

aantal SLU

A

Lire

10

B

Écrire

5

C

Écouter

6

D

Parler

6

10 à 1,5 =
15 uur
5 à 3 uur =
15 uur
6 à 1 uur =
6 uur
6 à 2 uur =
12 uur

E

Grammaire

1 leçons met 2
opdrachten bij
alle paragrafen
uit Manuel
2 leçon met
grammatica
door elkaar

28
opdrachten
à 0,25 uur
= 7 uur + 2
x 1,5 uur =
10 uur

menu au choix : extra
materiaal op de site
Zelftoets met teksten en
opdrachten
Zelftoets met extra
schrijfopdrachten
Zelftoets met 3
luisteropdrachtenseries
Zelftoets met 3
spreekopdrachtenseries
(rollenspellen met
voorbeeldaudio)
+ 2 options à 2 uur
Zelftoets met extra
opdrachten bij de
grammatica-onderdelen

58

aantal SLU
6 à 1,5 uur
= 6 uur
3 à 3 uur =
9 uur
3 à 1 uur =
3 uur
3 à 1uur =
3 uur
2 x 2 uur =
4 uur
4 uur

29

Uitgangspunten
Als basis voor de examendelen dienen de eindtermen en het ERK. Welke eindterm en welk leerdoel waar
aan bod komt staat in het leerstofoverzicht, te vinden op de Docentstartpagina.
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Aanpassingen en verbeteringen bij de 4e editie
De ervaringen van docenten die werken met de examendelen van de 3e editie van Libre Service zijn zeer
positief. Daarom zijn de uitgangspunten voor de examenmodules bij de nieuwe editie van Libre Service
hetzelfde gebleven. Wel is er een aantal verbeteringen doorgevoerd:
-

Betere leerlijn bij de productieve vaardigheden Écrire en Parler. Het leervocabulaire, de leerzinnen,
de phrases pratiques en de productieve grammatica werken beter toe naar de mise en pratique.
Nieuwe teksten bij Lire: alle leçons hebben nieuwe teksten en nieuwe vragen
De meeste docenten kwamen niet toe aan alle leçons, daarom is gekozen voor een compacter
aanbod bij de vaardigheden.
Alle opdrachten uit het textes & Activités zijn ook digitaal te maken zodat zowel de leerling als de
docent de resultaten kan volgen en waar nodig kan bijsturen.
Er is veel extra materiaal beschikbaar op het leerplatform eDition
De opdrachten bij de grammatica-onderdelen zijn uitgebreid met twee opdrachten per onderdeel
en een opdracht op het leerplatform eDition
Bij ieder onderdeel staat duidelijk aangegeven aan welke eindterm voor het examen de leerling
werkt.
Aandacht voor thematisch vocabulaire: in lijn van leerjaar 4 en 5 is er ook bij de examendelen een
blokje met thematisch vocabulaire dat aansluit bij het onderwerp en het leerdoel en/of de
eindterm van de leçons.

Streefniveaus
Voor 5 havo en 6 vwo gelden de volgende streefniveaus voor het ERK (bron: www.erk.nl)

A2+: Het ERK beschrijft deze plusniveaus als een zeer goede A2 of B1. Het gaat bij deze +niveaus om prestaties die nog binnen de bandbreedte van
het betreffende niveau vallen, maar die zich in kwantiteit en kwaliteit kunnen onderscheiden. Bij de gespreksvaardigheid betekent een +niveau
bijvoorbeeld een actievere deelname aan gesprekken en een breder repertorium bij uitwisselingen van informatie.
B1+: Het ERK beschrijft deze plusniveaus als een zeer goede A2 of B1. Het gaat bij deze +niveaus om prestaties die nog binnen de bandbreedte van
het betreffende niveau vallen, maar die zich in kwantiteit en kwaliteit kunnen onderscheiden. Bij de gespreksvaardigheid betekent een +niveau
bijvoorbeeld een actievere deelname aan gesprekken en een breder repertorium bij uitwisselingen van informatie.
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Toelichting bij de verschillende modules
A Lire
De eerste vijf leçons bevatten teksten en opdrachten die voorbereiden op het centraal eindexamen. De
opdrachtenserie volgt in grote lijnen de bekende ‘didactique en trois étapes’: mise en route (vocabulaire),
compréhension globale en compréhension détaillée. De laatste vijf leçons bevatten eindexamenteksten en
eindexamenvragen. De eindexamenvragen, gemarkeerd met een E, zijn echter verrijkt met opstapvragen
die de leerlingen helpen om op een gestructureerde manier de examenvragen aan te pakken. Dit geheel
vormt zo een echte eindexamentraining. De opstapvragen zijn in grote lijnen in zes categorieën in te delen:
Opstapvragen …
o helpen de tekst te plaatsen of te structuren
o activeren een leesstrategie die (vrijwel) direct gebruikt kan worden
o zijn inhoudelijk drempelverlagend: iets uitzoeken in breder verband (impliciet)
o zijn grammaticaal drempelverlagend
o helpen bij de aanpak van een bepaalde tekstsoort: voorafgaand aan selectief lezen om niet alleen
het goede antwoord te zoeken maar ook de foute antwoorden te bewijzen
Leesstrategieën
Er is veel aandacht voor het toepassen van leesstrategieën. In de eerste zeven leçons krijgt de leerling de
strategie aangereikt. Bij leçon 8 en 9 staat alleen het nummer van de benodigde strategie en bij leçon 10
moet de leerling zelf bedenken welke strategie hij nodig heeft bij het beantwoorden van een vraag.
De informatie over het CSE op onderstaand gekleurd vlak komt uit: Moderne vreemde talen havo | syllabus
centraal examen 2016 ARABISCH, DUITS, ENGELS, FRANS, RUSSISCH, SPAANS, TURKS nadere vaststelling
vanwege nieuw ERK-onderzoek Cito 2014 Versie 2, juni 2015
2.3 Vraagvormen
De centrale examens moderne vreemde talen voor het havo/vwo bestaan uit vragen en opdrachten van de
vorm: meerkeuzevragen, voorgestructureerde vragen en open vragen.
De meerkeuzevragen die in de examens voorkomen, maken samen ongeveer 60 procent van de
scorepunten uit. Voorgestructureerde vragen en open vragen maken samen ongeveer 40 procent van de
scorepunten uit. De precieze verhouding voorgestructureerde vragen en open vragen kan per examen
variëren.
1. De meerkeuzevragen die in de examens voorkomen zijn:
- de traditionele meerkeuzevragen, waarbij de kandidaat het goede antwoord moet kiezen en
meerkeuze-invulvragen, waarbij een woord of een paar woorden uit de tekst wordt weggelaten en
de kandidaat het woord / paar woorden moet kiezen dat past in de tekst. Meerkeuzevragen
worden in de moderne vreemde taal gesteld.
2. Typen van voorgestructureerde vragen zijn:
- in- of aanvulvraag (bij de in- en aanvulvraag wordt de kandidaat gevraagd zelf een aanvulling te
geven op de tekst)
- combinatie- of matchingsvraag (een combinatie- of matchingvraag is een vraag waarbij de
kandidaat de juiste combinatie(s) moet maken uit twee gegeven groepen elementen)

Pagina 37 van 46

-

beweringenvraag (een beweringenvraag is in de examens een vraagvorm waarbij de kandidaat van
een aantal uitspraken, beweringen of stellingen uit twee mogelijkheden de juiste moet kiezen
(voor/tegen, juist/onjuist, ja/nee, wel/niet)
en ordeningsvraag (bij een ordeningsvraag dient de kandidaat een aantal handelingen, uitspraken
of verschijnselen in de chronologisch juiste of in logische volgorde te zetten.)

3. Open vragen zijn vragen in de examens, waarbij de kandidaat het antwoord zelf moet opschrijven.
Hierbij worden kort-antwoordvragen, lang-antwoordvragen en citeeropdrachten onderscheiden.
2.4 Teksten
Aantal teksten
Het aantal teksten in een centraal examen kan variëren van 10 tot 16 teksten.
Diversiteit
In elk centraal examen wordt gestreefd naar de opname van verschillende tekstsoorten en thema’s.
Tekstsoorten die in aanmerking komen zijn o.a.: advertentie, krantenartikel, brief, folder,
informatiebulletin, ingezonden stuk, recensie, interview, passage uit literaire tekst.
De functie van de teksten kan informatief, persuasief, expressief of diverterend zijn.
Thema’s en onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.: mensen en menselijke betrekkingen, dieren,
dagelijks leven (wonen, winkels, artikelen, voedsel), communicatie en distributie (vervoer, verkeer),
gezondheid, lichaamsverzorging, studie, beroep, rampen, ongelukken, misdaad, hobby’s, sport, interesses,
uitgaan, media, vakantie en toerisme, landen, steden, volken, streken, natuur, milieu, politiek, economie,
kunst, historie, (actuele) maatschappelijke verschijnselen.
De module Lire van Libre Service is geschreven op basis van deze informatie.

B Écrire
De module Écrire bestaat uit de volgende onderdelen:
I Informele persoonlijke brief (schrijven met correspondentievriend(in))
II Semi-formele persoonlijke brief (uitnodiging accepteren)
III Formele zakelijke e-mail (informatie vragen over een reis)
IV Informele blog (je mening geven)
V Formele zakelijke brief (een sollicitatiebrief met cv)
Opmerking:
Libre Service laat leerlingen ook oefenen met het schrijven van zakelijke brieven, ook al ligt dat op B1-niveau
en is dat volgens bovenstaande gegevens niet nodig voor het bereiken van het streefniveau voor 5 havo/6
vwo.
De opbouw van Écrire volgt in grote lijnen de opbouw zoals die ook in leerjaar 4 is aangeboden:
Mise en route
Een brontekst (brief, e-mail) vormt de basis voor de vocabulaireopdracht. De brontekst is ook te raadplegen
bij het maken van het schrijfopdracht bij de mise en pratique.
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Dictionnaire
De oefencyclus bij Écrire is ten opzichte van leerjaar 4 aangevuld met een woordenboekopdracht waarbij
de leerling de juiste betekenis van woorden met verschillende betekenissen/woordsoorten (bijvoorbeeld:
bij = chez of abeille).
Grammaire
Deze opdracht bevat een verwijzing naar een paragraaf met leergrammatica uit het Manuel. In de module
Grammaire staat een grammatica-opdracht bij de theorie uit het Manuel. Waar mogelijk past de leerling de
grammatica toe bij de eindopdracht (mise en pratique).
Comment écrire?
Bij deze opdracht traint de leerling om de handige zinnen, de Phrases pratiques, uit het Manuel te
gebruiken.
Reconstruire
De leerling gaat aan de slag met nuttige zinnen uit de bron. Deze heeft hij nodig bij de opdracht van de
mise en pratique.
Mise en pratique
Dit is een cito-achtige opdracht waarbij leerlingen de zinnen uit de eerdere opdrachten moet toepassen op
hun eigen situatie. Deze mise en pratique is een opdracht die een leerling ook op een schoolexamen
Schrijfvaardigheid tegen zou kunnen komen. Bij vwo is dit een opdracht ‘En route pour le DELF’,
aangegeven met het bijbehorende icoon.

C Écouter
De module Écouter bestaat uit vier onderdelen:
I Court métrage (1 leçon)
II Groepsdiscussies (Radio Libre FM) (2 leçons)
III Authentiek materiaal kijken: 2 reportages (2 leçons)
IV Authentiek materiaal luisteren: 2 reportages (1 leçons)
De opbouw van deze onderdelen is steeds als volgt:
1. mise en route
2. compréhension globale
3. compréhension détaillée
4. mise en pratique

D Parler
De module Parler bestaat uit de volgende onderdelen:
I Prononcer (1 leçon)
II Décrire (compensatiestrategieën: beschrijven en omschrijven) (1 leçon)
III Parler gespreksvaardigheid (3 leçons)
IV Parler spreekvaardigheid (1 leçon)
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Mise en route
De bekende opstartopdracht met leervocabulaire.
Grammaire
Deze opdracht bevat een verwijzing naar een paragraaf met leergrammatica uit het Manuel. In de module
Grammaire staat een grammatica-opdracht bij de theorie uit het Manuel. Waar mogelijk past de leerling de
grammatica toe bij de eindopdracht (mise en pratique).
Comment dire?
Bij deze opdracht zoekt de leerling nuttige zinnen in de bron en wordt hij getraind de Phrases pratiques uit
het Manuel te gebruiken.
Reconstruire
Bij deze opdracht oefent de leerling met handige en nuttige zinnen die hij nodig heeft bij de mise en
pratique.
Mise en pratique
Dit is een cito-achtige opdracht waarbij leerlingen de zinnen uit de eerdere opdrachten moeten
hergebruiken. Meestal is er keuze uit twee spreekopdrachten. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen beide
opdrachten te laten doen als u de leerling zo over de ‘spreekdrempel’ heen kunt helpen. Bij deze opdracht
is veel aandacht voor eigen inbreng van de leerling. Bij vwo is dit een opdracht ‘En route pour le DELF’,
aangegeven met het bijbehorende icoon.

E Grammaire
De module Grammaire bestaat uit drie onderdelen:
I

Twee opdrachten bij iedere paragraaf uit het Manuel: een kleine receptieve opdracht (A), en een
grotere productieve opdracht (B)
II Opdrachten met de geleerde werkwoorden
III Combinatie-oefeningen met alle geleerde grammatica door elkaar aangeboden.
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Literatuur
Bij Libre Service 4ème édition is een nieuwe Module Littérature voor vwo 4/5/6 ontwikkeld in de vorm van
een tekstwerkboek. Hieronder staan de inhoud, de opbouw en de bij de Literatuurmodule horende
onderdelen beschreven.
De Literatuurmodule bestaat uit drie onderdelen:
1. Een leerwerkboek met 14 leçons.
2. Een digibordapplicatie voor de docent.
3. Extra opdrachten op het digitale leerplatform eDition

Module Littérature vwo
Net als bij het Textes & Activités is ook de Literatuurmodule een leerwerkboek. Dit zorgt ervoor dat de
teksten en opdrachten bij elkaar staan. En het biedt de mogelijkheid om daar waar nodig aantekeningen bij
de tekst te maken of onderdelen uit een tekst te markeren.
Iedere leçon is als volgt opgebouwd:
 Openingspagina met de belangrijkste feiten bij de stroming
 Introductie op kunst en literatuur en het leven van de auteurs
 Opdrachten bij tekst 1
 Tekst 1
 Opdrachten bij tekst 2
 Tekst 2
In enkele leçons:
 Opdrachten bij tekst 3
 In enkele leçons: Tekst 3
Opbouw (didactische lijn)
 Voor de didactische lijn in de Literatuurmodule is gekozen voor de Meervoudige Benadering MVT
Literatuur Onderwijs. Verderop staat uitgelegd wat deze benadering inhoudt.
Thematische insteek
Het boek is zowel chronologisch doorwerken als thematisch te behandelen. Er zijn drie projecten mogelijk:
- Liberté (gemarkeerd met een duif)
- Amour (gemarkeerd met een hartje)
- Voyages (gemarkeerd met een koffertje)
Studielasturen
De literatuurmodule laat veel ruimte voor eigen keuze en voorkeuren.
- Minimale route
We adviseren om de introductie op de periode, kunsten en maatschappij samen met het filmpje (Galérie)
door te nemen met de leerlingen met minimaal 1 tekstfragment met opdrachten per periode. Dat betekent
dat u minimaal 1,5 uur per leçon besteedt. Er zijn 12 ‘verplichte’ leçons, dus dat komt neer op minimaal 18
lesuren in de bovenbouw vwo.
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- Eigen keuzes
Mochten de tekstfragmenten in het boek niet die van uw favoriete schrijvers zijn, dan vindt u op de website
veel extra materiaal: andere fragmenten met vragen, of verdiepingsmateriaal bij de fragmenten in het
boek.
- Maximale route
Mocht u veel tijd aan literatuur willen besteden, dan kunt u alle lessen behandelen, en ook een keuze
maken uit het extra materiaal op de website.
Totaal worden er 33 fragmenten met opdrachten aangeboden (waarvan 28 de ‘verplichte’ periodes
omvatten). Een tekst met opdrachten neemt ongeveer een lesuur in beslag, afhankelijk van de mate waarin
u leerlingen ook zelfstandig (thuis) aan de opdrachten en fragmenten laat werken.

Digibord-applicatie voor de docent
De digibordapplicatie biedt veel extra materiaal bij de Literatuurmodule:
 Extra beeldmateriaal: portretten van schrijvers, beelden die aansluiten bij de inhoud van
bepaalde werken; beeldmateriaal van andere kunststromingen (aangegeven met S1)
 De Galérie of fotogalerij: een diavoorstelling met aandacht voor kunststromingen uit een
bepaalde periode, onder andere schilderijen, architectuur en beeldende kunst.
(aangegeven met S2)
 Vertalingen bij fragmenten uit het boek. (aangegeven met S3)
 Extra leesteksten en opdrachten ter verdieping (aangegeven met S4)
 Links naar videobeelden: bijvoorbeeld boekverfilmingen, chansons, toneelstukken
(aangegeven met video-icoon)
 Links naar audiomateriaal: bijvoorbeeld ingesproken fragmenten (aangegeven met audioicoon)

Het materiaal bij Litérature is via de stream Littérature te benaderen.
[hier screendump plaatsen]

Docentmateriaal via DocentStartPagina
Op de docentstartpagina vindt u het materiaal dat hoort bij de Module Littérature vwo zoals:
- Antwoorden bij de opdrachten uit Littérature vwo
- Toetsen (zie voor meer informatie hieronder)
- Extra materiaal: de extra teksten opgemaakt in pdf
- De opdrachten bij het extra materiaal in word
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Toetsen bij Littérature vwo
Bij het literatuurboek voor vwo zijn de volgende toetsen beschikbaar:
Toets 1: Leçon 1-2-3
Versie A
Versie B
Toets 2: Leçon 4-5-6
Versie A
Versie B
Toets 3: Leçon 7-8-9
Versie A
Versie B
Toets 4: Leçon 10-11-12
Versie A
Versie B
NB bij leçon 13 en 14 zijn geen toetsen omdat deze geen
literaire periode beslaan en daarmee buiten de eindterm
vallen

Opbouw van de toetsen
De opbouw van de toetsen volgt de lijn van de meervoudige benadering MVT Literatuur Onderwijs en
bestaat uit drie onderdelen:
Kennis: vocabulaire en theorie:
- A Vocabulaire
- B Les faits
- C La société
- D Les Arts
- E La Littérature
Begrip: vragen over de fragmenten uit het boek (andere vragen dan in het boek)
Toepassing: een tekst uit het extra materiaal. De leerling moet datgene wat hij geleerd toepassen op
waarschijnlijk een nieuwe tekst. (u kunt er ook voor kiezen om die teksten in eDition wél te laten
bestuderen voordat de toets gemaakt wordt.)
Bij de toets is een voorstel voor normering opgenomen.

Leerlingmateriaal via eDition
Via het digitale leerplatform eDition is er bij iedere leçon extra materiaal. Dit zijn vaak grotere opdrachten
of opdrachten waarbij je audio of video nodig hebt.
Als docent moet u dit materiaal voor uw leerling beschikbaar stellen door deze knop aan te zetten.
[hier screendump plaatsen]
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Inhoud van de Module Littérature vwo
In het vwo-boek komen de belangrijkste literaire stromingen aan bod. Het is ook mogelijk om het boek
deels thematisch te behandelen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moyen Âge
Renaissance
Classicisme
Lumières
Romantisme
Réalisme
Fin de siècle

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Belle époque
L’entre-deux-guerres
Les trente glorieuses
L’Existentialisme
Pluralisme
Prix littéraires
Suspense !

Didactische lijn: Meervoudige Benadering MVT Literatuur
Onderwijs
Voor de didactische lijn in de Literatuurmodule is gekozen voor de Meervoudige Benadering MVT Literatuur
Onderwijs, ontwikkeld door Jasmijn Bloemert van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze benadering houdt in
dat literaire teksten vanuit de volgende vier benaderingen behandeld worden in de les:
 Tekstgericht
 Contextgericht
 Lezersgericht
 Taalgericht
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Binnen deze didactiek worden de vier benaderingen geïntegreerd en gebalanceerd aangeboden om zo de
literatuurlessen zoveel mogelijk te verrijken. Momenteel wordt er onderzoek verricht naar deze didactiek
door de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van Jasmijn Bloemert die op dit
onderwerp zal promoveren. Zij is dan ook, namens de RUG, als adviseur betrokken bij deze
Literatuurmodule. De vier benaderingen bieden naast de mogelijkheid om uw literatuurlessen te verrijken,
ook de mogelijkheid om te differentiëren en het materiaal aan te laten sluiten bij uw eigen voorkeur van
literatuuronderwijs of bij de voorkeuren van leerlingen.

Module Littérature havo
Voor havo komen drie literaire projecten digitaal beschikbaar. Het gaat om de volgende thema’s:
-

Amour (beschikbaar september 2017)
Suspense ! (beschikbaar november 2017)
Voyages (beschikbaar januari 2018)

In deze projecten volgt de leerling het thema door de eeuwen heen. Bijvoorbeeld bij Amour leest en leert
de leerling hoe het thema liefde zich van de middeleeuwen tot heden is verwoord in literatuur en
bijvoorbeeld ook in de film en muziek.
De havo-opdrachten volgen ook de Meervoudige benadering MVT Literatuur Onderwijs zoals hierboven
beschreven.
Deze katernen komen voor de docent via de digibordapplicatie Schooltas beschikbaar en voor de leerlingen
via eDition.
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Methodeoverzicht Libre Service 4ème édition
Voor de actuele bestelgegevens: https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/talen/frans
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