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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 Hoeveel inwoners telt de stad Antibes? 
A 13.000 
B 63.000 
C 73.000 
 

1p  2 Wat moet je, volgens het VVV kantoor, eerst in Antibes gaan bezoeken? 
 
.............................................................................................................................................  
 

3p  3 Noem drie dingen die de moeite waard zijn om in Antibes te gaan zien. 
 
1 ..........................................................................................................................................  
 
2 ..........................................................................................................................................  
 
3 ..........................................................................................................................................  
 

1p  4 Welke camping is het meest gericht op jongeren? 
A Camping ‘Les Embruns’. 
B Camping ‘le Rossignol’. 
C Camping ‘Douce France’. 
D Camping ‘Les Treilles’. 
E Camping ‘Rêve des Iles’. 
 

1p  5 Welke camping ligt aan het strand en is het hele jaar geopend? 
A Camping ‘Les Embruns’. 
B Camping ‘le Rossignol’. 
C Camping ‘Douce France’. 
D Camping ‘Les Treilles’. 
E Camping ‘Rêve des Iles’. 
 

1p  6 Wat wordt er over Antibes gezegd? 
A De helft van het jaar is het zeewater warm genoeg om te zwemmen. 
B De kwaliteit van het zeewater wordt dagelijks gecontroleerd. 
C Sommige stranden zijn alleen bereikbaar met een boot. 
 

1p  7 Wat moet je absoluut weten over de stranden van Antibes? 
A Je moet betalen om erop te komen. 
B Radio’s zijn er verboden. 
C Ze zijn tussen de middag gesloten. 
 

1p  8 Wat vindt Pierre het allerleukst in de discotheek LE V.I.P.? 
A De meisjes. 
B De muziek. 
C De sfeer. 
 

1p  9 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. 
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1p  10 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  11 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. 
 

2p  12 Zijn de onderstaande beweringen JUIST of ONJUIST volgens de tekst? 
Omcirkel JUIST of ONJUIST. 
 
a Leslie is in Afrika geboren.      JUIST / ONJUIST 
 
b Leslie zingt voor het eerst in een school bij haar in de wijk.  JUIST / ONJUIST 
 
c Leslie is na haar optreden op tv erg bekend geworden.   JUIST / ONJUIST 
 
d Leslie werkt samen met haar broer.    JUIST / ONJUIST 
 

1p  13 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  14 Wat zegt Leslie over haar cd “Mes couleurs”? 
A Alle liedjes hebben te maken met haar zelf. 
B De muziek is speciaal voor haar geschreven. 
C Ze zingt nummers van haar favoriete zangers. 
 

1p  15 “Et j’attends” 
A is de meest gedraaide clip van dit moment. 
B is het lievelingsnummer van Leslie.  
C wordt nu ook gezongen door Kerry James. 
 

1p  16 “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  17 “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. 
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2p  18 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  19 Waar geven, volgens het tijdschrift LUI, Duitsers de voorkeur aan? 
A Aan geld. 
B Aan liefde. 
C Aan vrije tijd. 
 

1p  20 Wat wil President Bush graag? 
A Afvallen. 
B Leren koken. 
C Meer sporten. 
 

1p  21 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  22 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  23 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  24 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  25 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. 
 

1p  26 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. 
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1p  27 Wat wordt er bericht over internetverslaafden in Amerika? 
A Er zijn speciale ziekenhuizen voor hen. 
B Hun problemen worden niet serieus genomen. 
C Ze hebben vaak een heel slechte gezondheid. 
 

1p  28 In Parijs 
A is een honden-trimsalon geopend. 
B is het mogelijk je hond te laten masseren. 
C is sinds kort een hondenkliniek. 
 

1p  29 Wat zegt Nadine over het weer in Quiberon? 
A De zon schijnt er heel veel. 
B Het is er altijd slecht weer. 
C Het waait er erg vaak. 
 

1p  30 Wat raadt Nadine mensen aan die in Bretagne op vakantie zijn? 
A Om een tocht te maken langs de ‘Côte Sauvage’. 
B Om met de boot naar Belle-Ile-en-Mer te gaan. 
C Om veel in zee te gaan zwemmen. 
 

1p  31 Waar brengt Nadine de zomervakantie altijd door? 
A Aan de Middellandse Zee. 
B In Bretagne. 
C In de bergen. 
 

1p  32 Toen Nadine auditie deed voor de toneelschool 
A was ze heel erg zenuwachtig. 
B werden sommige mensen door de jury voorgetrokken. 
C werd ze met maar heel weinig mensen aangenomen. 
 

1p  33 Toen Nadine op de toneelschool zat, 
A had ze erg veel plezier. 
B moest ze erg hard werken. 
C was de sfeer niet altijd leuk. 
 

1p  34 Waarom is Nadine na een tournee in Nederland gebleven? 
A Ze dacht carrière bij de tv te kunnen maken. 
B Ze ging samenwonen met een Nederlandse acteur. 
C Ze was verliefd geworden op het land en de mensen. 
 

1p  35 Waar moest Nadine in Nederland het meest aan wennen? 
A Aan de eetgewoontes. 
B Aan de mensen. 
C Aan het drukke leven. 
 

1p  36 Wat is Nadines mooiste herinnering aan Nederland? 
A Koninginnedag. 
B Oud en nieuw.  
C Sinterklaas. 
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1p  37 Waarom is Nadine niet in Nederland gebleven? 
A Ze had het in Nederland wel gezien. 
B Ze kreeg werk in Frankrijk. 
C Ze was verliefd geworden op een Fransman. 
 

1p  38 Wat zijn Nadines toekomstplannen? 
A Alleen nog maar in films spelen. 
B Eigen toneelstukken schrijven en regisseren.  
C Haar eigen jeugdtheaterschool oprichten. 
 

5p  39 De VVV van Antibes/Juan-Les-Pins 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 Zeg dat je de site gevonden hebt via GOOGLE. 

 
2 Zeg dat je de site bezocht hebt om een camping of hotel voor de vakantie te vinden. 

 
3 Zeg dat je de site leuk vindt. 

 
4 Vraag of er veel Nederlanders in Antibes hun vakantie doorbrengen. 

 
5 Vraag wat jongeren in de zomer in Antibes kunnen doen. 
 
6 Zeg dat je graag antwoordt wilt. 
 
Als je op een onderstreept woord gaat staan, krijg je hulp. 
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