Knokke-Heist, 14 september 2018

Beste ouder
In de Franse les werken we in het eerste jaar met het werkboek ‘Quartier français’.
De school heeft bewust voor deze methode gekozen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat we
uw kind op die manier nog beter Frans kunnen laten leren. Niet alleen woordjes,
werkwoorden en grammaticaregeltjes, maar zeker ook vlot Frans spreken, lezen, schrijven
en begrijpen. Als u door het werkboek bladert, zal u dit er zeker in terugvinden.
Deze manier van werken houdt in dat we anders zullen evalueren.
Uw kind krijgt op het einde van elk hoofdstuk (=Rallye) een ‘test de synthèse’ en een
taaltaak.
De ‘test de synthèse’ is een pure kennistest.
De taaltaak is een proef waarin we de vier vaardigheden – in geïntegreerde vorm – willen
testen.
Daarvoor moet uw kind natuurlijk de theorie (= woordjes, werkwoorden,
grammaticaregeltjes) voldoende onder de knie hebben. Daarom komt de ‘test de synthèse’
altijd één week voor de taaltaak. Mocht blijken dat er nog werkpunten zijn, dan is er nog
een volle week om daaraan te werken.
Doordat we gespreid evalueren, telkens wanneer een deel van de leerstof afgewerkt is, is
het nog weinig zinvol om trimestriële examens te organiseren voor het vak Frans. Op die
manier blijven de leerlingen opgedane kennis gebruiken en kunnen wij zien of er – doorheen
het jaar – aan een bepaald leerstofdeel extra moet gewerkt worden. Een taal bouw je
tenslotte op en elk bouwsteentje blijft belangrijk!
We willen op het hart drukken dat we op deze manier even kwalitatief en kwantitatief
blijven evalueren en dat het vak Frans dus niet per definitie gemakkelijker zal worden.
Wilt u graag nog extra informatie over onze manier van werken? Dat kan!
Op dinsdag 2 oktober 2018 om 19u. houden we een infoavond. Hiervoor kunt u zich
inschrijven door onderstaand strookje in te vullen en af te geven op school.
Met vriendelijke groeten
Gert Maene, directeur

Vakwerkgroep Frans

Ik/Wij, ouder(s) van ___________________________________ uit klas 1___ kom(en) naar
de infoavond Frans op dinsdag 02 oktober om 19u. met _____ personen.
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