1TL & 1TH
2TL & 2TH
3TL
4TL

Grandes Lignes VMBO-GT/HAVO
Grandes Lignes VMBO-GT/HAVO
Franconville
Eigen methode

Visie m.b.t. de doeltaal: leren
communiceren ~ enthousiasmeren ~
interesse wekken voor Franse taal en
cultuur ~ zelfredzaam maken

Wat gaat goed?
- Vak wordt aantrekkelijker
- Aansluiting 2TL en 3TL is goed
- Goede digitale methode
Wat kan beter?
- Differentiatie
- Samenwerking met andere
vakken / Project C

Analyse

Aandachtspunten:
- Wat zijn de gevolgen van minder
summatief toetsen?
- Meer formatief handelen
- LessonUp of andere tools
inzetten om voortgang te
monitoren
Toetsing:
- klas 1 t/m 3: alleen
vaardigheden worden
getoetst
- Klas 4, huidige cohort: er
wordt ook nog vocabulaire
getoetst die
ondersteunend is voor de
vaardigheden
-klas 4, volgend cohort:
enkel vaardigheden
worden getoetst
- in klas 1 en 2: iedere toets
telt 1 x mee
- in klas 3: de PTA toetsen
tellen 2 x mee, de
voortgangstoetsen tellen 1
x mee
- in klas 4: de
schoolexamens tellen 3 x
mee, de voca-toetsen 2 x
en de tussentijdse toetsen
1x

Organisatie vakgroep

In Magister uploaden we per week
voor alle leerjaren de weekplanner

PTA klas 4 2020 - 2021

PTA klas 3 2020 - 2021

Werkvormen, differentiatie en afstemming
Wat gaat al goed?
- Samenwerking vakgroep
- LessonUP, Quizlet, in- en
uitchecken
- Activerende didactiek
- Inzet digitale middelen
- Gebruik van creativiteit

Wat kan beter?
- Meer samenwerking tussen leerlingen
- Differentiatie
- Afwisselende werkvormen

- We doen ieder jaar mee aan de landelijke Dag
van de Franse taal
-Bijeenkomsten met de vakgroep zijn naar
behoefte. We volgen in grote lijnen de
jaarplanning.
- We proberen elkaar te inspireren door nieuwe
werkvormen met elkaar te delen.

Jaar 1: Sibel
Jaar 2: Vera
Jaar 3: Brenda
Jaar 4: Judith

Curio effent

Vakwerkplan Frans 2020 - 2021

