
Middelburg,  september 2018 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Dit schooljaar komt er een serie DELF-lessen voor Frans en ook een serie Goethe-lessen voor Duits. 
De lessen worden aangeboden op A2-niveau (leerlingen klas 3) en B1-niveau (leerlingen klas 4). 
Leerlingen die vorig jaar al B1 Frans hebben gedaan kunnen uiteraard verder met B2. 
 
Goethe (Duits) 
Het Goethe-Zertifikat B1: Fit in Deutsch  fürs  Zertifikat B1 bestaat uit de examenonderdelen lezen, 
luisteren, schrijven en spreken. De examens worden wereldwijd op dezelfde wijze afgenomen en 
beoordeeld. 
 
DELF scolaire (Frans) 
DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) examens zijn officiële Franse taalexamens die overal 
ter wereld afgenomen worden. In Nederland worden de DELF scolaire examens georganiseerd door 
het Europees Platform. 
 
De behaalde diploma’s, zowel voor DELF als voor Goethe, bevestigen het niveau waarop het Frans of 
Duits beheerst wordt. De diploma’s zijn internationaal erkend. 
 
Europees Referentiekader 
Zowel voor DELF scolaire als voor Goethe geldt dat de inhoud van de lessen en van het 
toetsmateriaal is aangepast aan de belevingswereld van middelbare scholieren. De examens bestaan 
op vier verschillende niveaus van het Europees Referentiekader (ERK): A1, A2, B1 en B2. Met een B2-
diploma is de beheersing van de Franse taal voldoende om bijvoorbeeld toegelaten te worden op 
een Franse universiteit. 
 
Waarom voor DELF (Frans) of Goethe (Duits) kiezen? 

 Om je niveau van het Frans en/of Duits aan te tonen 
 Om extra inhoud te geven aan je CV 
 Om toegelaten worden op een Franse en/of Duitse universiteit of hogeschool (I.U.F.M.) 
 Om je makkelijker in het Frans en/of Duits te kunnen uitdrukken 
 Omdat je Frans en/of Duits een mooie taal vindt en je er extra tijd in wilt steken 

  
Wat biedt Nehalennia? 
Onze school biedt de mogelijkheid om een uur per week "versterkt" onderwijs in het Frans en/of 
Duits te volgen, de zogenaamde DELF of Goethe Duits cursus. In deze cursus wordt de doeltaal zo 
veel mogelijk als voertaal gebruikt en de leerlingen worden uitgedaagd om de taal toe te passen in 
praktische situaties.  
Zowel voor Frans als voor Duits kunnen leerlingen de cursus afsluiten met een officieel examen, maar 
dat is niet verplicht.  
 
Voor Goethe Duits gaat de docent W. Krug de lessen verzorgen. Hij bereidt de leerlingen voor op het 
examen door hen te trainen met Duitstalig materiaal dat goedgekeurd is door het Goethe Instituut. 
De examenopgaven worden geheel in het Duits gesteld. Het mondelinge examen wordt afgenomen 
in Rotterdam of Amsterdam; de andere examens vinden plaats op school. 
 
De DELF docent is dhr. G. Keizer. Hij verzorgt sinds een aantal jaren de DELF lessen op het 
Nehalennia.  Ook voor DELF geldt dat de leerlingen voorbereid worden op het examen, en de nadruk 
ligt op de communicatieve aspecten van de taal. 
 

http://64.233.183.104/search?q=cache:--P58S7sHBQJ:www.europeestaalportfolio.nl/docs/Europees%2520Referentiekader.doc+europees+referentiekader&hl=nl&ct=clnk&cd=2&gl=nl


Leerlingen kunnen de boeken lenen van school of indien gewenst een eigen boek aanschaffen. 
Wat betreft DELF kunnen de leerlingen van Nehalennia deelnemen aan de tweede examensessie, in 
juni. Dit schooljaar zullen de schriftelijke onderdelen op woensdag 5 juni 2019 ('s ochtends) 
plaatsvinden op onze school op de locatie Breeweg.  
De mondelinge examens zijn altijd op zaterdag. Zaterdag 8 juni: niveaus B1,B2 ; zaterdag 15 juni:  
niveaus A1,A2.  De examenlocatie wordt later bepaald (afhankelijk van het aantal leerlingen).  
De toetsdata voor Duits zullen later bekend gemaakt worden. Ook deze examens zijn in juni 2019. 
 
Het tijdstip waarop de lessen zullen plaatsvinden is o.a. afhankelijk van de roosters van leerlingen die 
zich aanmelden. Er wordt gezocht naar het meest geschikte uur. In de meeste gevallen zal het aan 
het eind van een schooldag zijn, vaak een 8e uur. 
 
De kosten bedragen 100€  voor de cursus Frans en of Duits, vóór de start van de lessen te betalen 
aan de school.  
Het examengeld voor Frans bedraagt: A2: € 80 / B1: € 110 / B2: € 120. Deze bedragen zijn onder 
voorbehoud. Het moet voldaan worden aan het Europees Platform als de leerling zich voor het 
examen inschrijft. Let op: als de leerling niet slaagt, kan het geld niet gerestitueerd worden. 
Het examengeld voor Duits bedraagt:  A2: €60 / B1: €100. Het moet voldaan worden aan het Goethe-
instituut als de leerling zich voor het examen inschrijft. Let op: als de leerling niet slaagt, kan het geld 
niet gerestitueerd worden. 
 
U kunt als u wilt een kijkje nemen op de site van het Instituut Français: www.institutfrancais.nl . Voor 
Duits op de site: www.erk.nl/#home; www.goethe.de/ins/nl/nl/spr.html 
 
Aanmeldingen voor de cursus kunnen per mail worden gestuurd aan mevr. M.L. den Boer 
(m.denboer@nehalennia.nl).  En voor Duits aan meneer W. Krug (w.krug@nehalennia.nl ) 
 
De leerlingen die zich hebben aangemeld worden in de week na de Herfstvakantie bijeengeroepen 
voor praktische zaken. De daaropvolgende week kunnen dan de lessen starten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marie-Louise den Boer en Wolfgang Krug 
Coördinatoren DELF en Goethe 
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