
 

Zeist, 2 juni 2022 
 
Beste leerlingen en ouders, 
 
Komend schooljaar biedt de Breul weer de mogelijkheid om het DELF-programma te volgen 
en daarin een nationaal examen af te leggen op het niveau B1 (zelfstandig gebruiker van de 
taal) of B2. Het is bedoeld voor bovenbouw- leerlingen HAVO en VWO. 
 
DELF (Diplome d’Étude en Langue Française) is het officiële Franse taalexamen dat 
internationaal erkend is. De leerling krijgt een door het Franse Ministerie van Onderwijs 
erkend diploma dat overeenkomt met het ERK (het gemeenschappelijk Europees 
referentiekader voor talen). Op elk niveau wordt een reeks examens afgenomen in de vier 
communicatieve vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. 
 
De lessen worden 1 keer per week gegeven door een van de vakdocenten Frans, buiten het 
lesrooster om.  
 
Waarom het DELF diploma behalen? 
 

⇒ Frans wordt in 43 landen gesproken als voertaal of als officiële taal gevoerd. De taal 
beheersen faciliteert het contact met mensen.   

⇒ Je gaat de taal beter beheersen en daardoor wordt het volgen van het vak Frans nóg 
leuker!  

⇒ Het is een diploma dat levenslang geldig is en goed staat op je CV. 
⇒ Het is een pluspunt wanneer je later een internationale opleiding wilt volgen, 

bijvoorbeeld International business, International Law of als je later geneeskunde wil 
gaan studeren en actief wil zijn bij “Médecins Sans Frontière”, dan is het Delf-
diploma een pré want daar wordt Frans als voertaal gebruikt.  

 
Je kunt voor DELF aanmelden bij je vakdocent. Iedereen die het vak Frans leuk vindt en 
komend schooljaar in H4, V4 of V5 zit kan zich aanmelden. 
In overleg met je docent meld je je aan voor B1 of B2. Je kunt je opgeven t/m einde van 
dit schooljaar. 
Mocht je vragen of twijfels hebben, dan kun je terecht bij je vakdocent of 
ondergetekende. 
 
Kosten voor lesboeken, examengeld, bijdrage aan de lessen zijn bij benadering 150 euro.  
(Doorgang van de cursus is afhankelijk van het aantal aanmeldingen) 
 
A bientôt! 
 
Sido van Westreenen (prof de français). 
Email:  s.vanwestreenen@de-breul.nl  
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