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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerling 

 

Mijdrecht, 26 november 2014 

 

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 

Ook dit schooljaar biedt het VLC de mogelijkheid om een internationaal erkend diploma 

Frans te behalen, het DELF (Diplôme d’études en langue française). Dit diploma is een 

aantoonbaar bewijs van het taalniveau op basis van het Europees Referentiekader. Het is 

je hele leven geldig en zal dus goed staan op je CV. Het ERK kent in totaal 6 niveaus van 

A1 t/m C2 (www.erk.nl). Op het VLC bereiden we de examens A2, B1 en B2 voor. Als je 

niveau B2 haalt geeft dat vrijstelling voor de verplichte taaltoets bij inschrijving aan een 

Franse universiteit. 

Vanaf januari 2015 zal er een DELF A2 groep gevormd worden. Hiervoor komen 

leerlingen uit de derde klas in aanmerking. Je kunt je vanaf nu tot uiterlijk vrijdag 19 

december 2014 inschrijven. Indeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Bij 

meer dan 25 aanmeldingen zal er geselecteerd worden op basis van een instaptoets. De 

lessen zullen worden ingeroosterd in het basisrooster dat eind januari 2015 ingaat. De 

examens vinden plaats op woensdag 3 juni en zaterdag 6 juni 2015.  

Deelname aan het Delf-programma op het VLC (de lessen) is gratis. Als je besluit deel te 

nemen aan het examen bedragen de kosten daarvoor respectievelijk €80,- (A2), €110,- 

(B1) of €120,- (B2). Deze zijn voor eigen rekening. 

Inleveren van strookjes, vragen en inlichtingen bij meneer Kuilman of meneer Visser 

(kun@hetvlc.nl of vsr@hetvlc.nl).  

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Amicalement, 

namens de sectie Frans, 

Christiaan Kuilman  
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OUI, je m’inscris!  

Ja, ik doe graag mee met het voorbereiden van mijn DELF-examen. 

 

Je m’appelle : ________________________________ 

Je suis dans la classe : __________________________ 

Je m’inscris au niveau : A2 
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