DELF Junior
Het Montaigne Lyceum daagt leerlingen uit om deel te nemen aan het DELF Junior programma. Hiermee
bieden we leerlingen de mogelijkheid om versterkt talenonderwijs Frans te volgen en een officieel diploma
van het Franse Ministerie van Onderwijs te behalen. Dit diploma is interessant voor leerlingen die zich nu of
in een vervolgstudie willen onderscheiden en kan de toekomstige mogelijkheden vergroten.
Met het DELF Junior diploma, oftewel het Diplôme d’études en langue française, kan de leerling zijn of haar
Franse taalkennis overal ter wereld aantonen. Het diploma komt overeen met het Europees
Referentiekader (ERK) voor de moderne vreemde talen van de Raad van Europa: A1, A2, B1 en B2.

Waarom?
De voordelen voor de leerling:
•
•
•
•
•

het DELF Junior diploma is internationaal erkend;
het diploma kan interessant zijn voor het CV en een eventuele vervolgstudie;
het programma leidt tot vooruitgang op alle taalcompetenties: leesvaardigheid, luistervaardigheid,
schrijfvaardigheid en gespreksvaardigheid;
het diploma op niveau B2 geeft leerlingen toegang tot Franstalige hogescholen en universiteiten;
het diploma is voor onbepaalde tijd geldig.

Voor wie?
Leerlingen uit klas 3havo en 3vwo (die bij de overgang naar de derde klas gemiddeld een 7 of hoger voor
Frans hebben behaald) kunnen deelnemen aan het DELF Junior programma niveau A2. Belangrijk is dat zij
het leuk vinden om met de Franse taal bezig te zijn en uitgedaagd willen worden. Wij verwachten dat
leerlingen die zich aanmelden bereid zijn om extra lessen Frans te volgen en volledige inzet tonen. Ook voor
leerlingen in klas 3 die in de bovenbouw geen Frans kiezen vormt het diploma op niveau A2 een mooie
afronding van het vak Frans. De leerlingen moeten rekening houden met een beetje huiswerk.

Wanneer?
De extra lessen starten na de herfstvakantie en vinden plaats op dinsdagmiddag van 13:15 tot 14:00 uur.
Afhankelijk van de vorderingen van de leerling kan het examen in maart of juni 2021 plaatsvinden.

Waar?
De extra lessen en de schriftelijke examens vinden plaats op school. Het mondeling examen vindt plaats op
een zaterdag op een DELF Junior school in de regio. De leerlingen moeten dan voor eigen vervoer zorgen.

Wat zijn de kosten?
De lesmethode bedraagt € 20. Het examengeld voor het diploma op niveau A2 bedraagt ongeveer € 85.

Contactpersoon
Mevrouw M. Stoll
Docent Frans
Coördinator en examinator DELF Junior
m.stollml@montaignelyceum.nl

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van het Institut français des Pays-Bas: www.institutfrancais.nl

