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Plusonderwijs

• Begaafdheidsprofielschool: meer kunnen, meer willen, 
meer doen



Wie beschouwen wij als plusleerling?

• Leerlingen met een recente Wisc-uitslag

• Leerlingen die de 8+ hebben gedaan

• Leerlingen die boven de 1 scoren op de ist-toets



Wat doen de plusleerlingen?

Klas 1

• Denklessen voor de leerlingen die de 8+ hebben gedaan 
in november/december gevolgd door een gezamenlijk 
project

• Denklessen voor de leerlingen die uit de ist zijn gekomen 
in februari/maart gevolgd door een gezamenlijk project



Wat doen de plusleerlingen?

Klas 2 en hoger

• Gezamenlijke projecten zoals Delf, ict, fotografie, Ned. 
Gebarentaal, 3d-printen, …

• Individuele projecten door de leerlingen zelf, bv een taal 
leren, met een klein groepje een huis ontwerpen, een 
verhaal schrijven, …

De activiteiten worden in principe afgesloten met een 
pluspitchpizza waarbij de leerlingen een pitch houden over 
hun activiteit en daarvoor een certificaat krijgen



DELF



Se présenter:

1
Tu as des frères, des soeurs?

2
Tu habites où?

3
C’est quand, ton anniversaire?

4
Tu as quel âge?

5
Quelle est ta couleur préférée?

6
Quel est ton repas préféré?

Je m’appelle………….



Waarom DELF kiezen? Omdat ...
DELF: diplôme d’études en langue française

 het een officiëel certificaat is van het Franse ministerie van onderwijs dat je leven lang geldig blijft.

 Frans een prachtige taal is!

 ik vaak naar Frankrijk op vakantie ga, ik op een Franse camping/hotel wil werken in de zomer.

 Frans een wereldtaal is.



Welke niveaus zijn er van DELF?

A1 élémentaire       (basis)

A2 élémentaire

B1 indépendant (onafhankelijk)

B2 indépendant

C1 expérimenté (vaardig)

C2 expérimenté

Examens DELF in maart of juni 



Plusproject DELF volgen?

 Je kunt voor DELF kiezen na het eerste leerjaar (MAVO, HAVO en VWO) 

 DELF als extra uur naast je gewone rooster.

 DELF als lesuur ipv ander vak (bv O & O).

 DELF wordt gezien als een plusproject: voor leerlingen die iets extra kunnen/willen.

 Wat als ik het niet leuk vind? Wat als ik het teveel of te druk vind?



Onderdelen van het examen DELF:

Compréhension
de l’oral

Luistervaardigheid

../25

A1: 20 minuten ongeveer

A2, B1: 25 minuten 
ongeveer

Compréhension
des écrits

Leesvaardigheid

../25

A1: 30 minuten

A2: 30 minuten

B1: 35 minuten

Production
écrite

Schrijfvaardigheid

../25

A1: 30 minuten

A2, B1: 45 minuten

Production
orale

Spreekvaardigheid

../25

A1: 5 à 7 minutes 

(voorbereiding: 10 minuten)

A2: 6 à 8 minutes environ

(voorbereiding: 10 minuten)

B1: 15 minuten

(voorbereiding: 10 minuten)

Om het diploma te krijgen: 50/100 punten

minimaal per onderdeel: 5/25 punten



Vragen? 

 mevrouw De Jong: t.dejong@emelwerda.nl

 mevrouw Den Os: c.denos@emelwerda.nl

Aanwezigheid docenten:

Mw de Jong: maandag t/m donderdag

Mw den Os: dinsdag, woensdag, vrijdag
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