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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het alternatief dat het fragment het beste weergeeft (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 

 Open vragen 
- Schrijf je antwoord op de stippellijntjes. 
 
 
 
Er zijn twee manieren om van het ene scherm naar het andere scherm te gaan. 
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  (1) 

1 Door met je muis op een van de 
bolletjes voor de opgavennummers 
te klikken.

2 Door met je muis op een van de 
knoppen Vorige, Volgende of  
Afsluiten te klikken. 
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1p  1 Wat wordt hier over roken in Frankrijk gezegd? 
A Daar gaan steeds meer mensen dood aan roken.  
B Daar roken meer meisjes dan jongens. 
C Daar wordt op steeds jongere leeftijd gerookt. 
 

1p  2 Wat is uit het onderzoek van “Le Journal des Femmes” naar voren gekomen? 
A Mannen en vrouwen verdelen de taken in het huishouden steeds beter. 
B Mannen houden zich meer met geldzaken bezig dan vrouwen.  
C Vrouwen zijn veel meer met de kinderen bezig dan mannen. 
 

1p  3 Wat hebben dieven uit een restaurant in Grenoble gestolen? 
A Dure schilderijen. 
B Een grote hoeveelheid geld. 
C Erg veel flessen wijn. 
 

1p  4 Wat heeft popster Justin Timberlake in de “Galeries Lafayette” in Parijs gedaan? 
Hij heeft er met 80 vrienden 
A kerstcadeautjes uitgedeeld aan het personeel. 
B voor een enorm bedrag aan inkopen gedaan. 
C voor een goed doel veel geld opgehaald. 
 

1p  5 Wat maakt het pretpark Nigoland zo bijzonder? 
A Het is het gehele jaar geopend. 
B Het is het goedkoopste pretpark van Frankrijk. 
C Het is ’s nachts ook open. 
 

1p  6 A Alle leraren vinden Yvonne een lastige leerling. 
B Yvonne heeft aan alle leraren een hekel. 
 

1p  7 Nathan vindt  
A dat de leraren op zijn school niet erg streng zijn voor de leerlingen. 
B dat een leraar streng moet zijn zodat men naar hem luistert. 
 

1p  8 A Yvonnes smaak van muziek verandert nogal eens. 
B Yvonne vindt alle muziek wel leuk. 
 

1p  9 A Nathan is gek op rap behalve die van MC Solaar. 
B Nathan vindt de teksten van MC Solaar geweldig. 
 

1p  10 Waar hebben kinderen uit Roubaix tegen geprotesteerd? 
A De hoge prijzen van alcoholische drankjes in het café. 
B Het alcoholmisbruik van hun ouders. 
C Het alcoholverbod bij kinderen onder de 16 jaar. 
 

1p  11 Wat doet Jean Lepas? 
A Hij maakt foto’s van beroemde mensen. 
B Hij ontwerpt kleding voor beroemde mensen. 
C Hij verzamelt kledingstukken van beroemde mensen. 
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1p  12 Waarom is een automobilist door de politie aangehouden? 
A Hij had te veel alcohol op. 
B Hij reed in een afgekeurde auto. 
C Hij vervoerde veel te veel mensen in zijn auto. 
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5p  13 Je leraar heeft je aangeraden de site www.lescopainsdabord.fr te bekijken. 
Op deze site worden buitenlandse jongeren gezocht die met Franse leeftijdgenoten willen 
corresponderen. Dit lijkt je een goed idee. Je stuurt een mail waarin je onderstaande 
punten verwerkt. Het adres is infos@lescopainsdabord.com 

 Schrijf je mail in HET FRANS. 
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Aanwijzingen: 
Begin je e-mail met “Beste … ” en sluit af met “Groetjes”. 
 
Verwerk alle onderstaande punten:  
 
− Schrijf hoe je heet. 
 
− Schrijf hoe oud je bent. 
 
− Schrijf waar je woont. (Stad of dorp en land) 
 
− Schrijf dat je graag wilt (je voudrais) schrijven met een jongen/meisje uit Frankrijk. 
 
− Schrijf dat je wacht op antwoord. (j’attends la réponse) 
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1p  14 Voor wie zijn deze drie internetsites bedoeld? 
A Voor jongeren die van hun ouders niet mogen roken. 
B Voor mensen die met roken willen stoppen. 
C Voor rokers die met elkaar in contact willen komen. 
 

1p  15 “Grâce à une bêtise” 
Wat voor stommiteit hebben Alvin en Samuel uitgehaald? 
A Ze hebben een baby alleen gelaten om te gaan voetballen.  
B Ze hebben een baby met hun bal geraakt. 
C Ze hebben hun bal op het dak van een garage geschopt. 
D Ze hebben met hun bal door een ruit geschoten. 
 

1p  16 “Mais la mère n’a pas ouvert la porte tout de suite”. 
Waarom reageerde de moeder van de baby niet meteen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  17 Welke titel past het best bij dit verhaal? 
A Alvin en Samuel gaan nooit meer babysitten. 
B Alvin en Samuel hebben een baby gered. 
C Alvin en Samuel hebben een baby van het garagedak laten vallen. 
 

1p  18 Wat wordt hier over popster Mick Jagger gezegd? 
A Hij is voor de zevende keer vader geworden. 
B Hij treedt al enige tijd in Brazilië op als mannequin. 
C Hij weigert DNA testen te ondergaan die zijn vaderschap moeten bewijzen. 
 

1p  19 Waarom is de Zweedse koning onlangs door de politie aangehouden? 
A Hij heeft dronken achter het stuur gezeten. 
B Hij heeft een auto-ongeluk veroorzaakt. 
C Hij heeft veel te hard gereden. 
 

1p  20 Een man en een vrouw botsten met hun auto’s tegen elkaar. 
Wat volgde erop? 
A Tussen die twee was het liefde op het eerste gezicht. 
B Ze gingen met elkaar op de vuist. 
C Ze werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. 
 

1p  21 Naar wie is de vereniging “Franconfous” op zoek? 
A Naar moeders die hun dochter bij een castingbureau willen inschrijven. 
B Naar moeders die samen met hun dochter naar een musical willen. 
C Naar moeders en dochters met zangtalenten. 
 

1p  22 A Elodie gaat al haar geld in haar carrière investeren. 
B Elodie weet nog niet wat ze met haar verdiende geld gaat doen. 
C Elodie wil een mooi huis voor haar ouders kopen. 
 

1p  23 A Elodie is nu zo bekend, dat zelfs haar vrienden geïnterviewd worden. 
B Elodies vrienden hebben haar tips gegeven om “Star Academy” te winnen. 
C Jammer genoeg zijn sommige vrienden van Elodie jaloers op haar succes. 
D Ondanks de drukte heeft Elodie haar vrienden niet uit het oog verloren. 
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1p  24 A Ondanks haar succes blijft Elodie van haar vriend houden. 
B Sinds Star Academy heeft Elodie een liefdesrelatie met Micha. 
C Tijdens Star Academy is Elodie erachter gekomen dat haar verkering niets voorstelde. 
 

1p  25 A Elodie heeft het zingen ontdekt dankzij “Star Academy”.  
B Elodie was eigenlijk liever model geworden dan zangeres. 
C Elodie wilde van jongs af een beroemde zangeres worden. 
 

1p  26 A Elodie heeft een hekel aan het zingen van oude hits. 
B Elodie heeft veel ervaring met het zingen van liefdesliedjes. 
C Elodie vindt goede liedjesteksten heel belangrijk. 
 

1p  27 A Elodie denkt dat een carrière in de muziek- en in de filmwereld niet samengaan. 
B Elodie is fan van Johnny Depp en zou graag met hem optreden. 
C Elodie wil zelf de liedjes schrijven voor haar volgende cd. 
D Elodie zou ook graag in films spelen. 
 

1p  28 Waarom hebben Anouks ouders Rennes verlaten? 
A Omdat de moeder van Anouk daar maar niet kon wennen. 
B Omdat de ouders van Anouk ruzie hadden met hun familie in Rennes. 
C Omdat de vader van Anouk daar geen werk meer kon vinden. 
 

1p  29 Wat zegt Anouk hier? 
A Ze leert van haar Franse vriendinnen de nieuwste Franse modewoorden. 
B Ze maakt veel schrijffouten in het Frans en in het Nederlands. 
C Ze praat Nederlands met een Frans accent. 
 

1p  30 Wat is het lievelingsvak van Anouk? 
A Biologie. 
B Economie. 
C Frans. 
 

1p  31 Wat zegt Anouk over haar docenten? 
A De meeste geven lessen in verschillende vakken. 
B Ze zijn allemaal jong en enthousiast. 
C Ze zijn vrij streng en kunnen goed orde houden.  
 

1p  32 In welke taal zingt Anouk het liefst? 
A In het Duits. 
B In het Engels. 
C In het Frans. 
 

1p  33 Waar geniet Anouk het meest van op het Nederlands Kindertheater? 
A Van de goede lessen. 
B Van de leuke rollen die ze moet spelen. 
C Van de sfeer in de klas. 
 

1p  34 Waarom is Anouk zo gek op Enkhuizen? 
A Het is een veilig en rustig stadje. 
B Het ligt prachtig aan het water. 
C Je kunt er mooi winkelen. 
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1p  35 Wat gaat Anouk meteen na haar eindexamen doen? 
A Een jaartje in Parijs werken. 
B In Amsterdam op de toneelschool studeren. 
C Lekker uitrusten bij Franse familie. 
 

einde 
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