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Betreft: DELF scolaire in klas 3 M/H/V
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De sectie Frans van Lyceum Ypenburg wil de leerlingen uit 3M/3H/3V die Frans hebben,
graag de mogelijkheid bieden om het DELF scolaire op niveau A2 te volgen.
Wat is DELF?
Het DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) is een officieel diploma van het Franse
Ministerie van Onderwijs en een internationaal erkend bewijs waarmee de mate van
taalbeheersing wereldwijd aangetoond kan worden.
Waarom een DELF-diploma?
 Het diploma is internationaal erkend.
 Leerlingen kunnen aantonen op welk niveau zij Frans beheersen.
 De extra lessen en de vorderingen in de taalvaardigheden: spreken, luisteren,
lezen en schrijven zijn zowel een aanvulling als een goede voorbereiding op de
schoolexamens en het eindexamen.
 Leerlingen kunnen na klas 3 aantonen dat ze Frans beheersen op A2-niveau.
Leerlingen die Frans kiezen in hun profiel zullen daarnaast een sterke basis hebben
om Frans makkelijker te kunnen vervolgen in de bovenbouw.
Voor wie is het geschikt?
De leerlingen die het DELF-traject willen volgen hoeven niet excellent te zijn in het vak
Frans. Het is voor iedereen die in de 3de klas zit en interesse heeft in de Franse taal en
cultuur of in projecten die in enige mate verbonden zijn met de Franse taal (stage,
studie, vakantiewerk, Erasmus-programma…) of die in de toekomst een uitdaging zoekt
in een Franstalig gebied waar dan ook op aarde.
Praktische informatie
De leerlingen krijgen één les per week na schooltijd. De leerlingen hoeven geen huiswerk
voor deze lessen te maken.
De lessen worden gegeven door DELF-gecertificeerde docenten. Er zijn kosten verbonden
aan deelname aan dit traject, namelijk € 145.- Hierin zijn verdisconteerd: lessen,
examengeld en administratiekosten. De aanschaf van de boeken neemt de school voor
zijn rekening.
De lessen zullen in januari 2019 beginnen en het examen zal in juni 2019 plaatsvinden.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u een email sturen naar:
Dhr. El Hajhouji haj@lyceumypenburg.nl
Is uw dochter of zoon geïnteresseerd? Dan dient u het onderstaande inschrijfformulier in
te vullen en uiterlijk 14 december 2018 te retourneren aan ondergetekende docent.
Met vriendelijke groeten,
H. El Hajhouji MEd
Docent Frans
DELF-coördinator
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Aanmeldingsformulier DELF
Schooljaar 2018-2019

Naam leerling:…………………………………………………………
Huidige klas:……………………………………………………………
Meldt zich aan voor DELF (€ 145,-).

Datum:…………………………………………………………
Handtekening ouder/verzorger*: ………………………………………………………
*Door ondertekening van deze aanmelding gaat u akkoord met betaling van bovenstaand
bedrag voor DELF. Er vindt geen restitutie plaats wanneer aangemelde leerling zich
terugtrekt.
Het aanmeldingsformulier kan tot uiterlijk 14 december 2018 worden
ingeleverd bij de docent Frans.

