INHOUDSTABEL FRANS 4e JAAR (RG 2.2)
Indeling taalniveaus en situering van het gekozen jaar
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TOELATINGSVOORWAARDEN
Richtgraad 2 tweede jaar is het niveau van beperkte talige zelfstandigheid en
richt zich naar die cursist die een ruime basiskennis van de doeltaal heeft.
Hij/zij moet een deelcertificaat R2 eerste jaar behaald hebben of via een
oriënteringsproef aantonen dat hij/zij het niveau R2.1 behaald heeft.
Je leert communiceren in vertrouwde taalsituaties, met nog beperkte talige
middelen. Je leert de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen in
onder meer werksituatie, school en ontspanning. Deze onderwerpen worden in
klare standaardtaal geformuleerd. Je leert je verbaal behelpen in situaties die
zich voordoen bij reizen in een land waar de doeltaal wordt gesproken. Je leert
ervaringen en gebeurtenissen beschrijven en redenen en verklaringen geven.
De gebruikte handboeken zijn speciaal voor volwassenen ontworpen. De nadruk
wordt gelegd op communicatie, maar niet zonder de opbouw van de taal te
vergeten. Daarom komen de vier vaardigheden aan bod.
Richtgraad 2.2 - vaardigheden
Spreken
Je leert met je eigen woorden informatie vragen en geven, je beleving
verwoorden en instructies geven. De gesprekken hebben steeds betrekking op
vertrouwde onderwerpen, zijn kort en bevatten uitsluitend eenvoudig
gestructureerde zinnen. Met je beperkte talige middelen zul je vrij vlot kunnen
parafraseren. Je verwerft de nodige spreekdurf . Het spreektempo verloopt nog
vrij traag en de uitspraak is verzorgd.
Schrijven
Je leert informatie vragen en geven o.a. in een eenvoudig formulier en een
korte mededeling. Je leert je belevingen (wensen, noden en gevoelens)

formuleren en een bekende taalgebruiker naar zijn belevingen vragen o.a. in
een klacht, een persoonlijke en zakelijke brief. Je kunt je in eenvoudige taal uit
de slag trekken. De teksten hebben betrekking op vertrouwde onderwerpen, zijn
vrij kort en bevatten eenvoudig gestructureerde zinnen. Foutief taalgebruik
komt nog geregeld voor.
Lezen
Je leert teksten begrijpen zoals een rapport, een verslag, notities en berichten.
Het betreft korte semi-authentieke of authentieke teksten in de standaardtaal
over vertrouwde onderwerpen. Het leestempo is nog laag.
Luisteren
Je leert de hoofdgedachte in een gesproken tekst begrijpen zoals een
uiteenzetting, een verslag, een nieuwsbericht, een documentaire en specifieke
informatie zoeken o.a. in een telefoongesprek. Het betreft korte gesprekken
over vertrouwde onderwerpen in een standaardtaal en een standaardaccent.
Alle teksten worden in een aangepast spreektempo uitgesproken. Je leert de
betekenis van ongekende woorden afleiden uit de context.

