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inzenden scores 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch 
leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep.
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Algemene scoringsregels lees-, luister- en kijkvaardigheid 
2 Scoringsregels mvt schrijfvaardigheid 
3 Beoordelingscriteria 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 ALGEMENE SCORINGSREGELS LEES-, LUISTER- EN KIJKVAARDIGHEID 
 
Het verdient aanbeveling de scoring van het werk per opgave uit te voeren en tijdens de 
scoringsprocedure de volgorde van de leerlingwerken enkele keren te wijzigen. Dit om ongewenste 
beoordelingseffecten tegen te gaan. 
 
1 Hele punten 
 Bij het toekennen van een score aan een antwoord zijn alleen hele punten geoorloofd. Een 

toegekende score kan nooit lager zijn dan 0. 
 
2 Maximumscore 
 Een volledig juiste beantwoording van een vraag levert het aantal punten op dat in het 

antwoordmodel als maximumscore staat aangegeven. 
 
3 Deelscores 

 Deelscores worden vermeld als meer dan één antwoord(element) wordt vereist voor het 
toekennen van de maximumscore. In dat geval dient aan elk gegeven juist antwoord(element) de 
daarbijbehorende deelscore te worden toegekend, tot het bij de maximumscore vermelde aantal. 

 
4 Een juist antwoord 
 Indien een gegeven antwoord niet in het antwoordmodel voorkomt en dit antwoord op grond van 

aantoonbare vakinhoudelijke argumenten als juist gekwalificeerd kan worden, moet het aantal 
beschikbare punten geheel aan het gegeven antwoord worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel. 

 
5 (Tussen haakjes) 
 Indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit 

gedeelte niet in het antwoord van de leerling voor te komen. 
 
6 Meer antwoorden dan gevraagd 
 Indien een leerling meer antwoorden geeft dan expliciet gevraagd wordt, komen alleen de 

eerstgegeven antwoorden voor beoordeling in aanmerking . 
 
7 Meerkeuzevragen 
 De meerkeuze vragen () die door het programma worden nagekeken, zijn ook in dit 

correctievoorschrift opgenomen.  
 
8 Totaalscore 
  Om de totaalscore te kunnen berekenen, telt u de door de leerling behaalde scores op. 
 
2 SCORINGSREGELS MVT SCHRIJFVAARDIGHEID 
 
Van de werkstukken moet zowel de inhoud als het taalgebruik beoordeeld worden. Let vooral op 
de communicatieve kwaliteit. De beoordeling vindt plaats aan de hand van hieronder beschreven 
criteria. Deze zijn zodanig geformuleerd dat zij elkaar onderling niet overlappen. 
 
WERKWIJZE  
1 Bestudeer de beoordelingscriteria en de scoretoekenning. 
2 Lees enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de prestaties. 
3 Beoordeel ’taalgebruik’ en ’inhoud’. 
4 Gebruik bij het toekennen van de scores alleen hele scorepunten. 
5 Tel de scores bij elkaar op. Zie hiervoor ook het overzicht MAXIMALE SCORES van de toets. 
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3 BEOORDELINGSCRITERIA 
 
Dit invulformulier moet beoordeeld worden op de aspecten: taalgebruik en inhoud. 
 
Taalgebruik 
Onder dit criterium valt de beoordeling van zinsbouw, woordgebruik (inclusief het gebruik van de 
aanspreekvorm), grammatica en spelling. Niet iedere fout is even ernstig of communicatief storend. 
Zo zijn fouten m.b.t. zinsbouw en woordgebruik over het algemeen ernstiger/storender dan 
grammaticale fouten. Spelfouten dienen het lichtste gewicht te krijgen. 
 
Inhoud 
Alle volledig uitgevoerde elementen van de opdracht leveren samen twee punten op, ongeacht 
eventuele taalfouten (taalfouten komen onder ’taalgebruik’ aan de orde).  
Als er één inhoudspunt ontbreekt levert dat 1 punt op. Als er meer dan één inhoudselement 
ontbreekt 0 punten. 
 
TAALGEBRUIK 
maximaal 2 punten 
0 = zeer zwak (veel, ernstige fouten m.b.t. zinsbouw, woordgebruik en grammatica;  
 boodschap komt helemaal niet over)  
1 = voldoende (enkele grammatica- en spelfouten maar deze verstoren de  
 communicatie niet) 
2 = goed (een of twee spelfouten, het ontbreken van accenten wordt buiten 
 beschouwing gelaten) 
 
 
Voor dit examen Frans BB kunnen maximaal 43 scorepunten worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 

 1 B In Algerije speelt de familie een belangrijkere rol dan in Nederland. 
 

 2 A Hip hop is een verzamelnaam voor verschillende dingen. 
 

 3 A Bilal is enthousiast over alles wat met hip hop heeft te maken. 
 

 4 maximumscore 2 
a juist 
b onjuist 
c onjuist 
d juist 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie antwoorden juist 1 
Indien twee of minder antwoorden juist 0 
 

 5 A Ze hebben een auto met graffiti beschilderd. 
 

 6 A De aandacht vestigen op hip hop. 
 

 7 maximumscore 4  
Dit invulformulier moet beoordeeld worden op de aspecten: taalgebruik en inhoud. 
 
Taalgebruik 
Onder dit criterium valt de beoordeling van zinsbouw, woordgebruik (inclusief het gebruik 
van de aanspreekvorm), grammatica en spelling. Niet iedere fout is even ernstig of 
communicatief storend. Zo zijn fouten m.b.t. zinsbouw en woordgebruik over het 
algemeen ernstiger/storender dan grammaticale fouten. Spelfouten dienen het lichtste 
gewicht te krijgen. 
 
Inhoud 
Alle volledig uitgevoerde elementen van de opdracht leveren samen twee punten op, 
ongeacht eventuele taalfouten (taalfouten komen onder ’taalgebruik’ aan de orde).  
Als er één inhoudspunt ontbreekt levert dat 1 punt op. Als er meer dan één 
inhoudselement ontbreekt 0 punten. 
 
TAALGEBRUIK 
maximaal 2 punten 
0 = zeer zwak (veel, ernstige fouten m.b.t. zinsbouw, woordgebruik en grammatica;  
 boodschap komt helemaal niet over)  
1 = voldoende (enkele grammatica- en spelfouten maar deze verstoren de  
 communicatie niet) 
2 = goed (een of twee spelfouten, het ontbreken van accenten wordt buiten 
 beschouwing gelaten) 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

INHOUD 
Invulformulier: maximaal 2 punten 
1 Zeggen wie je bent. 
2 Zeggen in welk land je woont. 
3 Zeggen wat je van zijn site vindt. 
4 Zeggen wat je van zijn graffiti vindt. 
6 Vragen of hij terugschrijft. 
 
OVERZICHT MAXIMALE SCORES e-mail 
 

 Taalgebruik Inhoud 
Invulformulier 2 2 

Totaal 4 punten   

 
Voorbeelduitwerking 
1 Je m’appelle/Je suis/Moi, c’est … 
2 J’habite aux Pays-Bas/en Hollande. 
3 Je trouve votre/ton site génial/nul. 
4 Votre/ton graffiti est génial/nul. 
5 Voulez-vous/veux-tu m’écrire (aussi)? 
 
Voorbeelden van taalgebruik 2: 
Je m’appele … 
 
Voorbeelden van taalgebruik 1: 
J’appelle …; 
Janneke. (Alleen voornaam. Het is in het Frans niet gebruikelijk om jezelf zo te 
presenteren); 
Als afsluiting: Bonjour/Salut. 
 
Voorbeelden van taalgebruik 0: 
Site is niks. 
Vouloir write? 
 

 8 B In de Verenigde Staten. 
 

 9 C Jongeren in achterstandswijken om hun leven wat leuker te maken. 
 

 10 maximumscore 2 
a juist 
b onjuist 
c juist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 11 C tijdens een dansles. 
 

 12 A ze in Algerije op een Franse school heeft gezeten. 
 

 13 B Zeinab vindt het een voordeel dat ze drie talen spreekt.
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Vraag Antwoord Scores

 14 B Zeinab spreekt thuis verschillende talen. 
 

 15 A Zeinab houdt van de teksten van Alicia Keys, omdat ze zo herkenbaar zijn. 
 

 16 A Al van jongs af aan houdt Zeinab van gedichten en verhalen schrijven. 
 

 17 B Zeinab vindt het leuk stukjes te schrijven voor school. 
 

 18 A je voor het schrijven van boeken meer tijd en inspiratie nodig hebt dan voor een 
artikel. 

 
 19 A Het belangrijkste voor Zeinab is dat ze zich lekker voelt in haar kleren. 

 
 20 C Hun schooltassen zijn veel te zwaar. 

 
 21 C Velen van hen moeten vanwege hun werk apart wonen. 

 
 22 C Voor een hele of halve dag huisdieren huren. 

 
 23 A Een evenement voor stripliefhebbers. 

 
 24 B Ze heeft de directeur omgekocht om haar zoon te laten slagen voor zijn eindexamen. 

 
 25 A bezoeken hun Nederlandse vrienden en willen hun kinderen graag Nederland laten 

zien. 
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Vraag Antwoord Scores

 26 maximumscore 2 
a juist 
b juist 
c onjuist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 27 A Arnhem leuk maar er zijn niet veel oude dingen meer. 
 

 28 A een bezoek aan een café. 
 

 29 maximumscore 1 
C’est un … sans problèmes. 
 

 30 maximumscore 2 
Twee van de volgende antwoorden: 

 goede/stevige schoenen 
 regenjas 
 slaapzak 
 zwemspullen 

 
per juist antwoord 1 
 

 31 C Via internet. 
 

 32 A Hij doet aan parachutespringen. 
 

 33 A Er is brand uitgebroken in het clubgebouw. 
 

 34 maximumscore 1 
Voor haar vrienden/voor vrienden over de hele wereld/voor de mensen in haar 
omgeving. 
 

 35 maximumscore 2 
Twee van de volgende antwoorden: 

 Nijmegen ligt aan de Waal 
 Nijmegen ligt maar 10 kilometer van Duitsland 
 Nijmegen is de oudste stad van Nederland 
 Nijmegen heette vroeger Noviomagus 
 Nijmegen was een van de belangrijkste steden in het rijk van Karel de Grote 

 
per juist antwoord 1 




