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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

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

 

Mijdrecht, 8 januari 2016 

 

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

 
Het VLC biedt 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.  

Je kunt je vanaf nu inschrijven voor lessen op B1 en B2 niveau. Hiervoor komen 

leerlingen uit de volgende klassen in aanmerking: HAVO4, HAVO5, VWO4, VWO5, VWO6. 

De lessen beginnen vanaf het nieuwe rooster en worden verzorgd door meneer Kuilman. 

Het B1 uur vindt plaats op maandag het 9e. De dag en het lesuur voor de B2 groep gaat 

in gezamenlijk overleg op het moment van verschijnen van het nieuwe basisrooster in 

februari.  

Om organisatorische redenen wordt het Delf B1-uur afgestemd op het rooster van VWO5. 

Als je in een andere klas zit zou het Delf-uur kunnen samenvallen met een andere les. 

Als dit het geval is, overleg dan met je mentor, vakdocent en teamleider of je eventueel 

toch het Delf-uur kunt volgen.  

Bij verandering van het basisrooster is het mogelijk dat ook het DELF-uur verschuift.  

De lessen zullen worden gegeven tot een week voor het examen.  

De examens vinden plaats op woensdag 1 juni op het VLC. Hierbij gaat het om de 

vaardigheden lezen, luisteren en schrijven. Het onderdeel spreken wordt op zaterdag 4 

juni afgenomen. Hiervoor ga je naar een andere locatie die nog bekend gemaakt zal 

worden. Schrijf deze data dus alvast in je agenda.  

Gebruik het bijgesloten formulier om je in te schrijven. Je kunt het uitgeprint inleveren 

bij of per email sturen aan de Delf coördinator monsieur Kuilman of je docent Frans. De 

inschrijving moet uiterlijk 25 januari ingeleverd zijn. 

À bientôt, 

Monsieur 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 : B1/ B2 
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