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

 
 
 
 

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 zou hiermee bedoeld worden? 
A Dat de menukaart in 4 talen is. 
B Uit welke landen de gasten komen. 
C Welke talen men in het hotel spreekt. 
 

1p  2 Wat is de prijs van een kindermenu? 
A 10 € 
B 16 € 
C 35 € 
 

3p  3 Wat heeft het hotel CARINA-PAVILLON te bieden behalve mooie kamers en een 
zwembad? Noem drie dingen. 
 
1 ..........................................................................................................................................  
 
2 ..........................................................................................................................................  
 
3 ..........................................................................................................................................  
 

1p  4 Wat vindt Pierre het allerleukst in de discotheek LE V.I.P.? 
A De meisjes. 
B De muziek. 
C De sfeer. 
 

1p  5 Waarom mocht Sophie de V.I.P. niet in? 
A Ze had niet de juiste kleding aan. 
B Ze had te weinig geld bij zich. 
C Ze kon zich niet legitimeren. 
 

1p  6 Waarom ging Sonia steeds op dinsdagavond naar de V.I.P.? 
Op die avond 
A heeft ze een baantje achter de bar.  
B hoeven meisjes geen entree te betalen. 
C zijn de drankjes goedkoper. 
 

1p  7 Waarom kun je op zaterdagavond beter niet naar de V.I.P. gaan?  
A De drankjes zijn dan nog duurder dan doordeweeks. 
B Het is er veel te druk. 
C Men draait altijd dezelfde muziek. 
 

1p  8 Vul aan: LE LAC DE SERRE-PONÇON is het … stuwmeer van Europa. 
 
.............................................................................................................................................  
 

3p  9 Noem 3 sporten die je bij het LE LAC DE SERRE-PONÇON kunt beoefenen. 
 
1 ..........................................................................................................................................  
 
2 ..........................................................................................................................................  
 
3 ..........................................................................................................................................  
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2p  10 Noem twee dingen die over de openingstijden van LIVE CAFÉ worden gezegd. 
 
1 ..........................................................................................................................................  
 
2 ..........................................................................................................................................  
 

1p  11 Je houdt van spannende films. Welke film moet je gaan zien?  
A Jusqu'au Cou. 
B Père à marier. 
C Robots. 
D Les enfants. 
 

1p  12 Je houdt van romantische films die goed aflopen. Welke film moet je gaan zien?  
A Jusqu'au Cou. 
B Père à marier. 
C Robots. 
D Les enfants. 
 

1p  13 Wat wil President Bush graag? 
A Afvallen. 
B Leren koken. 
C Meer sporten. 
 

1p  14 Wat wordt hier over de hond Snoopy gezegd? 
A Hij gebruikt het mobieltje van zijn baas om mee te spelen. 
B Hij heeft het mobieltje van zijn baas doorgeslikt. 
C Hij kan het mobieltje van zijn baas zelf uitzetten. 
 

1p  15 Wat is bijzonder aan het bier waarover gesproken wordt? 
A Alleen bejaarden vinden het lekker. 
B Het kan de dagelijkse voeding vervangen. 
C Het voorkomt ouder worden. 
 

1p  16 Wat wordt er in dit bericht over vrouwen gezegd? 
A Ze hebben meer humor dan mannen. 
B Ze houden niet van mannenhumor. 
C Ze lachen vaker dan mannen. 
 

1p  17 Wat wordt er over BOWLINGUAL gezegd? 
A Dankzij dit apparaat kun je het geblaf van je hond begrijpen. 
B Dit apparaat geeft je advies over het verzorgen van je hond. 
C Met dit apparaat kun je weggelopen honden snel opsporen. 
 

1p  18 Wat wordt er over een klant in een restaurant in Parijs bericht? 
A Hij heeft een heel grote fooi gegeven. 
B Hij heeft veel geld geboden om het restaurant te kopen. 
C Hij heeft voor heel veel geld wijn besteld. 
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1p  19 Wat wordt er over de restaurants van Mc Donald’s gezegd? 
A Elke dag komt er een aantal nieuwe bij. 
B In veel landen mogen ze zich niet meer vestigen. 
C Ze hebben de grootste omzet van de wereld. 
 

1p  20 In Parijs 
A is een honden-trimsalon geopend. 
B is het mogelijk je hond te laten masseren. 
C is sinds kort een hondenkliniek. 
 

1p  21 Wat zegt Leslie over haar tweede album? 
A Er zijn al meer exemplaren van verkocht dan van haar eerste. 
B Men heeft erg moeten wennen aan de andere opzet. 
C Ze had niet gedacht dat deze ook een succes zou worden. 
 

1p  22 “C’était hyper agréable”. 
Wat was super, volgens Leslie? 
A Dat de Canadezen zulke goede ideeën hadden. 
B Dat de opname van de clip zo snel en goed verliep. 
C Dat men haar muziek zo geweldig vond. 
 

1p  23 “Donc moi, je ne suis pas un bon exemple”. 
Waarom vindt Leslie dat ze geen goed voorbeeld is? 
A Ze heeft haar middelbare school niet afgemaakt. 
B Ze heeft nooit zangles genomen. 
C Ze is te jong met optreden begonnen. 

 
2p  24 Zijn de onderstaande beweringen JUIST of ONJUIST volgens de tekst? 

Omcirkel JUIST of ONJUIST. 
 
a Leslie houdt van R&B en rap.  JUIST / ONJUIST 
 
b Leslie heeft opgetreden met Stevie Wonder. JUIST / ONJUIST 
 
c Leslie is een fan van Alicia Keys.  JUIST / ONJUIST 
 
d Leslie heeft alle teksten van haar laatste album zelf geschreven. JUIST / ONJUIST 
 

1p  25 Het werk van een ober is volgens Patrick 
A afwisselend. 
B saai. 
C zwaar. 
 

1p  26 Wat is het verschil tussen een café en een brasserie? 
A Een brasserie gaat ’s avonds eerder dicht dan een café. 
B Een café heeft een uitgebreidere menukaart dan een brasserie. 
C In een brasserie kun je ook iets eten, in een café niet. 
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1p  27 Wat zegt Patrick hier over de jongeren die in het weekend uitgaan? 
A Alcohol is de voornaamste oorzaak van verkeersongelukken onder jongeren. 
B De politie controleert ze in het weekend allemaal op alcoholgebruik. 
C Elke zaterdagnacht kunnen ze met een speciale bus naar huis gebracht worden. 
 

1p  28 Welke klanten heeft Patrick op zondagavond? 
A Oudere mensen. 
B Scholieren. 
C Sportteams. 
 

1p  29 Op welke dag heeft Patrick vrij? 
A Maandag. 
B Woensdag. 
C Vrijdag. 
 

1p  30 Hoelang werkt Patrick gemiddeld per week? 
A 35 uur. 
B 40 uur. 
C 70 uur. 
 

1p  31 Waarom is het op dinsdag in de brasserie zo druk? 
A Dan is er markt in de stad. 
B De andere cafés zijn dan gesloten. 
C De consumpties zijn dan goedkoper. 
 

1p  32 Wat zegt Patrick hier? 
In de zomer 
A blijven al zijn vaste klanten weg. 
B heeft hij vooral buitenlandse klanten. 
C zorgen toeristen voor veel overlast in de cafés. 
 

1p  33 Wat vindt Patrick vreemd aan Nederlanders? 
A Ze drinken de hele dag koffie. 
B Ze zijn heel erg zuinig. 
C Ze zijn vaak luidruchtig. 
 

1p  34 Wat zegt Patrick over zijn plannen voor de komende tijd? 
A Hij wil graag een eigen zaak beginnen. 
B Hij wil heel iets anders gaan doen. 
C Hij wil voorlopig manager van de brasserie blijven.  
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5p  35 De VVV van Gap heeft ook een gastenboek, LE LIVRE D’OR. 
Je vindt het leuk om iets in het gastenboek te schrijven.  
Vul je gegevens in en schrijf je reactie in het FRANS. 
 
Aanwijzingen: 
Begin je reactie met “Beste …” en sluit af met een groet. 
 
Verwerk alle onderstaande 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. 
 
Als je op een onderstreept woord gaat staan, krijg je hulp. 
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