
                                                                                                                    

Landgraaf, 11 september 2018    

Geachte ouders/verzorgers,  beste leerlingen,     

 

Net als vorig schooljaar willen wij onze leerlingen uit 3 t/m 6 vwo en 4 & 5 havo de 

mogelijkheid bieden om, naast de reguliere lessen Frans, deel te nemen aan een 

DELF junior examen.  

Dit is een versie van het DELF examen (Diplôme d’études en langue française) dat 

inhoudelijk is aangepast aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs (12-17 jaar).  

Wanneer leerlingen voor het examen slagen krijgen zij een officieel door het Franse 

Ministerie van Onderwijs erkend diploma dat overeenkomt met het Europees 

Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) van de Raad van Europa (zie 

http://www.erk.nl/) .  

Het DELF diploma is een internationaal erkend bewijs van het behaalde taalniveau 

waarbij alle taalvaardigheden geëvalueerd worden (luister-, lees-, schrijf- en 

spreekvaardigheid) en is geldig voor onbepaalde tijd. 

Per jaar zijn er twee periodes waarin de DELF-junior examens worden afgelegd, in 

maart en in juni. Uiterste inschrijfdata zijn respectievelijk januari en april. Wij zullen 

kiezen voor deelname aan de examens in juni. 

Het examen vindt op 2 verschillende dagen plaats, een dag voor het schriftelijk 

examen dat op school wordt afgenomen (max. 2 uur) en een dag voor het mondeling 

(max. 20 minuten) dat veelal in combinatie met leerlingen van andere deelnemende 

scholen elders georganiseerd wordt. 

Leerlingen kunnen deelnemen aan een examen op een van de 3 niveaus die wij op 

school aanbieden, namelijk A2, B1 en B2. In overleg met de docent kan de leerling  

bepalen op welk niveau hij/zij examen wil doen. Het materiaal wordt door school 

verstrekt en de voorbereiding op het DELF examen vindt in overleg met de 

begeleidende docenten plaats. 

Voor meer informatie kunt u kijken op :  

http://institutfrancais.nl/nl/het-frans-onderwijzen/het-delf-junior/ 

of kan de leerling contact opnemen met ondergetekenden. 

De kosten voor deelname aan de DELF examens worden voor de helft door de 

school vergoed. Dit betekent dat van de ouders/verzorgers de volgende bijdragen 

worden verwacht: 

A2 – 42,50 € 



B1 – 57,50 €  

B2 – 65 € 

Indien uw dochter/zoon deel wenst te nemen aan een DELF examen gelieve zij/hij dit 

kenbaar te maken door zich voor 10 oktober a.s. per mail aan te melden bij een 

van onderstaande docenten. Na aanmelding ontvangen de ouders van de 

financiële administratie t.z.t. een betalingslink waarmee het verschuldigde 

bedrag kan worden voldaan. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Sectie Frans 

Marlies Graus-Stegers (mea.graus-stegers@charlemagnecollege.nl) 

Frans Bemelmans (fg.bemelmans@charlemagnecollege.nl ) 

 


