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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 FRANS BB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Algemene scoringsregels lees-, luister- en kijkvaardigheid 
2 Scoringsregels mvt schrijfvaardigheid 
3 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. 
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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. 
 Voor de toets Frans BB kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
 
2 SCORINGSREGELS MVT SCHRIJFVAARDIGHEID 
 
Van de werkstukken moet zowel de inhoud, het taalgebruik als de conventies beoordeeld worden.  
 
WERKWIJZE  
1 Bestudeer de beoordelingscriteria en de scoretoekenning. 
2 Lees enkele werkstukken door om een indruk te krijgen van de prestaties. 
3 Beoordeel ’taalgebruik’ ’inhoud’ en ‘conventies’. 
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 e-mail. 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

 1 C 
 

 2 A 
 

 3 maximumscore 3 
drie van de volgende: 

 park/tuin 
 tennisbaan 
 kinderspeelplaats 
 fietsenstalling 
 restaurant 

 
Indien drie antwoorden goed 3 
Indien twee antwoorden goed 2 
Indien één of geen antwoord goed 0 
 

 4 A 
 

 5 A 
 

 6 B 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 1 
grootste 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 9 maximumscore 3 
drie van de volgende: 

 zeilen 
 surfen 
 roeien  
 waterskiën 
 zwemmen 

 
Indien drie antwoorden goed 3 
Indien twee antwoorden goed 2 
Indien één of geen antwoord goed 0 
 

 10 maximumscore 2 
• het is het hele jaar open / het is ’s avond open / het is open van 20.00 tot 2.00 uur / 

het gaat om 20.00 uur open, het sluit om 2 uur 1 
• het is ’s maandags gesloten 1 
 
 

 11 A 
 

 12 B 
 

 13 A 
 

 14 B 
 

 15 C 
 

 16 C 
 

 17 A 
 

 18 A 
 

 19 A 
 

 20 B 
 

 21 C 
 

 22 B 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 2 
a juist 
b onjuist 
c onjuist 
d juist 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie antwoorden goed 1 
Indien twee of minder antwoorden goed 0 
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Vraag Antwoord Scores

 25 C 
 

 26 C 
 

 27 C 
 

 28 C 
 

 29 B 
 

 30 C 
 

 31 A 
 

 32 B 
 

 33 A 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 5  
De reactie in het gastenboek moet beoordeeld worden op de aspecten: taalgebruik, 
inhoud en conventies. 
 
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 één punt op. Als er meer dan één 
inhoudselement ontbreekt 0 punten. 
 
Conventies 
Beoordeling van ’briefconventies’ bij e-mail . Bij deze tekstsoorten kan worden volstaan 
met aanhef, slotgroet en naam. Als 1 element ontbreekt of niet volledig is 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) 
 
INHOUD: maximaal 2 punten 
1 Schrijf hoe je heet en hoe oud je bent. 
2 Zeg dat je de site gevonden hebt via GOOGLE. 
3 Zeg dat je de site bezocht hebt om een camping of hotel te vinden. 
4 Zeg dat je de site leuk vindt. 
5 Zeg dat je met je ouders in de zomer naar Gap komt. 
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Vraag Antwoord Scores

Voorbeelduitwerking 
1 Je suis/je m’appelle et j’ai … ans. 
2 J’ai trouvé le site via Google. 
3 J’ai visité le site pour trouver un camping ou un hôtel. 
4 J’aime le site. 
5 En été je viendrai (à Gap) avec mes parents (à Gap). 
 
Voorbeelden van taalgebruik 2: 
Je m’appele …; 
En été, je viendrai avec mes parent … . 
 
Voorbeelden van taalgebruik 1: 
J’appelle …; 
Janneke. (Alleen voornaam. Het is in het Frans niet gebruikelijk om jezelf zo te 
presenteren); 
Als afsluiting: Bonjour. 
 
Voorbeelden van taalgebruik 0: 
Je suis fifteen of age; 
Visit site hotel. 
 
CONVENTIES: maximaal 1 punt 
Beoordeling van ’briefconventies’ bij e-mail . Bij deze tekstsoorten kan worden volstaan 
met aanhef, slotgroet en naam. Als één element ontbreekt of niet volledig is 0 punten. 
 
OVERZICHT MAXIMALE SCORES e-mail 
 

 Taalgebruik Inhoud Briefconventies 
E-mail 2 2 1 

Totaal 5 punten    

 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito. 

600013-1-628c* 


	(   C 
	(   A 
	(   maximumscore 3 
	(   A 
	(   A 
	(   B 
	(   B 
	(   maximumscore 1 
	 
	(   maximumscore 3 
	(   maximumscore 2 
	(   A 
	(   B 
	(   A 
	(   B 
	(   C 
	(   C 
	(   A 
	(   A 
	(   A 
	(   B 
	(   C 
	(   B 
	(   B 
	 
	(   maximumscore 2 



