
Leerjaar 3: volop keuze
Vers van de pers: de gloednieuwe delen 3 van de 6e editie zijn beschikbaar. 
Vol met veel vernieuwingen en keuzevrijheid.

Wat is er anders in jaar 3?
Een aantal onderdelen is anders ingevuld 
dan in jaar 1 en 2, zodat leerlingen meer te 
kiezen hebben en met onderwerpen aan 
de slag kunnen die zij het leukst vinden.  
Meer keuze = meer plezier en hopelijk 
meer leerlingen Frans in de bovenbouw.

Au plaisir de choisir
In jaar 3 is er nog meer te kiezen voor leerlingen. Liever spreken 
of schrijven? Leerlingen kunnen zelf kiezen welke van de twee 
eindtaken per hoofdstuk ze maken. En in Le coin presse, kiezen ze 
zelf met welke van de 3 of 4 korte teksten ze verder willen gaan. 
Bij de tekstselectie is er rekening gehouden met de profielen in 
de bovenbouw. Interesse in economie of in technologie of juist in 
cultuur? In Le coin presse is er voor ieder wat wils.

l’Histoire de France
Een hele nieuwe invulling van de paragraaf Francofolies.
Anders dan in jaar 1 en 2, staat deze paragraaf nu 
volledig in het teken van de geschiedenis van Frankrijk.
Op een luchtige manier maken leerlingen een Franse 
tijdreis. Daarbij wordt de vergelijking gemaakt met het 
heden, ondersteund door vrolijk beeld en afwisselende 
keuzeopdrachten.
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Le plaisir de lire
Franse literatuur moeilijk? Saai?
Niet als je er op een laagdrempelige manier 
kennis mee kan maken. In het nieuwe onderdeel 
Le plaisir de lire ontdekken leerlingen aan de 
hand van strips, liedjes en korte fragmenten uit 
Franse jeugdliteratuur hoe leuk lezen kan zijn. 
Per tekst kiezen leerlingen ook hier met welke 
keuzeopdrachten ze aan de slag willen.
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Meer weten?  
Neem contact op met je accountmanager of onze  

klantenservice via (088) 5226888. We helpen je graag verder!

DELF
Extra uitdaging voor leerlingen die op willen gaan voor het  
DELF-examen? In jaar 3 is ook in het havo-deel een DELF-hoofdstuk 
beschikbaar waarin leerlingen kennismaken met de opbouw van 
dit examen en de meest voorkomende tekst- en opdrachtvormen. 
Aangevuld met een stapsgewijze strategietraining afgestemd op dit 
volledig Franse examen.

Regardons!
Presenteerde Luca in jaar 1 en 2 
overeenkomsten en verschillen tussen 
Nederland en Frankrijk, in jaar 3 neemt  
Dunia leerlingen mee in herkenbare 
vergelijkingen tussen la douce France en 
les Pays-Bas. Nieuwe video’s zijn er ook 
bij het onderdeel E Regarder: een serie 
interviews met inspirerende Fransen in 
Nederland. Regardons! Alain Caron!


