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Examen VMBO-KB 
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 Frans CSE KB 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 15 mei
13.30 - 15.30 uur
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Donne-nous ton avis ! 
 

1p 1 Wat wil Le Monde des ados met dit bericht bereiken? 
A jongeren aansporen zelf een stukje te schrijven 
B meningen verzamelen over hun vernieuwde website 
C tips krijgen voor de verbetering van hun tijdschrift 
 
 

Tekst 2  Le Scaramouche 
 

1p 2 Welke mededeling wordt hier gedaan? 
Bistro Le Scaramouche 
A gaat op 22 augustus definitief dicht. 
B heet vanaf 22 augustus l’Hostellerie de la Porte Bellon. 
C is tussen 30 juli en 21 augustus ook op zondag en maandag open. 
D is van 30 juli tot en met 21 augustus gesloten. 
 
 

Tekst 3  Une tente en carton 
 

1p 3 Waarom hebben twee Nederlanders een kartonnen tent voor op festivals 
bedacht? (alinea 1) 
Dankzij de kartonnen tent 
A blijft er minder afval achter op een festival. 
B hoeven mensen minder spullen mee te nemen naar een festival. 
C passen er meer tenten op het festivalterrein dan vroeger. 
D wordt het goedkoper om te overnachten op een festival. 
 

1p 4 Welk voordeel van de kartonnen tent wordt niet genoemd in alinea 2? 
A bescherming tegen warmte en kou 
B gemakkelijk terug te vinden 
C lage kosten 
D mogelijkheid om er iets op te schrijven 
 

1p 5 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Kartonnen tenten kunnen tegen regen. 
2 De twee Nederlandse ontwerpers verhuren de kartonnen tenten op 

hun website voor 15 euro per week. 
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 4  Un bar à chiens est ouvert à Lille 
 

2p 6 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
In een bar in Lille kun je 
1 met honden spelen. 
2 een hond uitzoeken om te adopteren. 
3 je hond achterlaten als je boodschappen gaat doen. 
4 je hond leren om beter met andere honden om te gaan. 
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 5  La Maison-Blanche 
 

1p 7 Wat wordt er niet over het Witte Huis gezegd? (alinea 1) 
A waar het zich bevindt 
B waarom het is gebouwd 
C wie er werken 
D wie er wonen 
 

1p 8 Welk verhaal gaat rond over het Witte Huis? (alinea 2) 
A Het is opnieuw opgebouwd nadat het was ingestort. 
B Het is vroeger het woonhuis geweest van een schilder. 
C Het is wit geschilderd om brandschade te verbergen. 
 

2p 9 Geef van elke bewering over het kasteel van Rastignac aan of deze wel of 
niet overeenkomt met alinea 3. 
1 Het staat op het platteland in de Dordogne. 
2 Vanuit de verte lijkt het op het Witte Huis. 
3 Het heeft evenveel kamers als het Witte Huis. 
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage. 
 

1p 10 « C’est un mystère. » (alinea 4) 
Wat is een mysterie? 
A waarom een Amerikaanse president in de Dordogne was 
B waarom het Franse Witte Huis pas in de 18e eeuw is ontdekt 
C welke van de twee huizen het eerst is gebouwd 
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Tekst 6  Nigloland : Le Donjon de l’Extrême 
 

1p 11 Welke attractie wordt in de tekst beschreven? 
 

A 

 
  

B 
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C 

 
 
 

Tekst 7  Miniroulés 
 

1p 12 De aanwijzingen (a tot en met d) in het recept voor minirolletjes staan 
door elkaar. De laatste aanwijzing van het recept (e) staat al op de goede 
plek. 
Æ Schrijf de letters (a tot en met d) in de juiste volgorde in de 

uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 8  Le popping selon Matteo 
 

1p 13 Wanneer ontstond bij Matteo de passie voor dansen? (alinea 1) 
A toen hij dansers Michael Jackson zag imiteren 
B toen hij de beroemde moonwalk-danspas zag 
C toen hij de ‘koning van de pop’ ontmoette 
D toen hij met een vriend mee mocht naar een dansles 
 

1p 14 Welke bewering over dansleraar Joyce is waar volgens alinea 2? 
A Hij is de bedenker van verschillende hiphopstijlen. 
B Hij is de favoriete dansleraar van Matteo. 
C Hij is een bekende hiphopdanser geweest. 
D Hij is geboren in de Verenigde Staten. 
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2p 15 In alinea 3 worden namen genoemd. 
Æ Welke naam (a tot en met d) hoort bij welke omschrijving (1 tot en 

met 3)? 
Let op: er blijft één naam over. 
1 dansgroep van Matteo a Anis Belhadj 
2 hiphopwedstrijd b Black M. 
3 trainer van Matteo c Smoking Sina 
 d Junior Dance Tour 
Schrijf in de uitwerkbijlage de juiste letter van de naam achter het nummer 
van de omschrijving. 
 

1p 16 Wat wordt duidelijk over Matteo in de laatste alinea? 
A Door het dansen behaalt hij soms minder goede schoolresultaten. 
B Het is voor hem gemakkelijk om school en dans te combineren. 
C Naast hiphop is hij ook bezig met andere dansstijlen. 
D Zijn werk als hiphopdanser is het belangrijkste in zijn leven. 
 
 

Tekst 9  Intermarché 
 

2p 17 Supermarkt Intermarché biedt klanten de mogelijkheid om hun 
boodschappen via internet te bestellen. 
Æ Welke instructie (a tot en met d) hoort bij welke afbeelding (1 tot en 

met 4)? 
Schrijf in de uitwerkbijlage de juiste letter van de instructie achter het 
nummer van de afbeelding. 
 
 

Tekst 10  Pourquoi les jeans ont-ils une mini-poche ? 
 

1p 18 Elke spijkerbroek heeft een vijfde zakje (zie afbeelding). 
Æ Waar werd dat oorspronkelijk voor gebruikt? 
 
 

Tekst 11  La folie K-pop 
 

1p 19 Wat wordt in de eerste alinea over de idols verteld? 
A Ze treden dagelijks op met hun groep. 
B Ze zien er heel mooi uit. 
C Ze zijn beter in dansen dan in zingen. 
D Ze zijn vooral onder jongens populair. 
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1p 20 Wat is het nadeel van de K-pop volgens alinea 2? 
A De artiesten van de groepen zijn erg jong. 
B De castingbureaus kunnen moeilijk artiesten vinden. 
C De groepen blijven niet lang bestaan. 
D De zangers zingen in het Koreaans. 
 

1p 21 Welke bewering is waar volgens alinea 3? 
A De meeste K-pop-idols verdienen genoeg geld om plastische chirurgie 

te laten uitvoeren. 
B Er zijn verschillende manieren om K-pop-idols mooier te laten lijken 

dan ze van zichzelf zijn. 
C K-pop-idols gebruiken liever veel make-up dan dat hun foto’s worden 

bewerkt met Photoshop. 
D K-pop-idols met grote ogen en een kleine neus zijn vooral populair in 

westerse landen. 
 

1p 22 Waarom praten de idols niet over hun leven naast het werk als ster? 
(alinea 4) 
A Ze hebben hier geen toestemming voor. 
B Ze willen niet dat fans hen thuis gaan achtervolgen. 
C Ze zijn bang dat ze dan minder fans krijgen. 
 
 

Tekst 12  Non aux colonies de vacances ! 
 

1p 23 Valentin noemt voorbeelden van regels in vakantiekampen waar hij het 
niet mee eens is. 
Æ Maak de volgende zin af: 

Op een vakantiekamp mag je niet tot middernacht televisie kijken en 
mag je niet … 

 
2p 24 Wie is positief over vakantiekampen en wie negatief? 

1 Manon 
2 Antoine 
3 Théo 
4 Marine 
Kruis ‘positief’ of ‘negatief’ aan in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 13  Une expérience bizarre 
 

1p 25 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst 
onder het plaatje en de eerste alinea. 
1 Het Icehotel ligt in het centrum van Jukkasjärvi. 
2 Het Icehotel ligt op een plek met een fantastisch uitzicht. 
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage. 
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1p 26 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A Comment 
B Pourquoi 
C Quand 
 

1p 27 Het Icehotel is niet gedurende het hele jaar open. 
Æ Waarom verdwijnt het Icehotel ongeveer een half jaar nadat het is 

gebouwd? (alinea 3) 
 

1p 28 De schrijver van de tekst heeft in het hotel overnacht. 
Wat vond hij van de overnachting? (alinea 4) 
A Hij geeft geen mening. 
B Hij raadt het niemand aan. 
C Hij was er heel enthousiast over. 
 
 

Tekst 14  Devinettes 
 

2p 29 Welke oplossing (a tot en met e) hoort bij welk raadsel (1 tot en met 4)? 
Let op: er blijft één foute oplossing over. 
a la pêche 
b un lit 
c un parapluie 
d un timbre 
e une grenouille 
Schrijf in de uitwerkbijlage de letter van de juiste oplossing achter het 
nummer van het raadsel. 
 
 

Tekst 15  Cookies & Cie ! 
 

1p 30 Wat verkoopt het bedrijfje van Anaïs en haar klasgenoten? (alinea 1) 
A boeken met eenvoudige recepten voor koekjes 
B ingrediënten en recepten om zelf koekjes te bakken 
C spulletjes om koekjes op verschillende manieren te versieren 
 

1p 31 Welke bewering over het bedrijfje van Anaïs en haar klasgenoten is waar? 
(alinea 2) 
A Het koopt suiker, meel en chocola bij één en hetzelfde bedrijf. 
B Het schenkt de opbrengst aan een goed doel. 
C Het wordt gesponsord door de vereniging Autisme Aube. 
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1p 32 Wat gebeurt er nadat het bedrijfje van Anaïs en haar klasgenoten op 
televisie is geweest? (alinea 3) 
A Er wordt op sociale media veel over het bedrijf gesproken. 
B Het aantal bestellingen neemt toe. 
C Klanten vragen om nieuwe recepten. 
D Ze worden gevraagd voor andere televisieprogramma’s. 
 
 

Tekst 16  Cinq lions blancs sont nés 
 

1p 33 Wat wordt er gezegd over de pasgeboren leeuwtjes in de dierentuin van 
Amnéville? (alinea 1) 
A Het zijn allemaal mannetjes. 
B Hun namen zijn door kinderen bedacht. 
C Ze hebben een erg oude vader. 
D Ze hebben verschillende vaders. 
 

1p 34 Waarom kunnen de jonge leeuwtjes niet in Afrika gaan wonen? (alinea 2) 
A Ze kunnen daar niet voor hun eigen voedsel zorgen. 
B Ze worden daar gedood door jagers. 
C Ze worden daar verjaagd door Afrikaanse leeuwen. 
D Ze zijn agressief en vallen daar zeldzame dieren aan. 
 

1p 35 Wordt in de laatste alinea duidelijk gemaakt hoe oud de leeuwtjes zijn als 
ze overgeplaatst worden? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je dat 
leest. 
 
 

Tekst 17  Menu des 3 Brasseurs 
 

1p 36 Je bent dol op zalm, ei en aardappelen, maar je houdt niet zo van kaas. 
Welke salade bestel je? 
A salade 1 
B salade 2 
C salade 3 
D salade 4 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 18  Le petit train de Nantes 
 

1p 37 Een gezin (vader, moeder, zoon (11 jaar), dochter (5 jaar)) wil in de 
zomervakantie een ritje maken met het treintje door Nantes. 
Hoeveel moeten ze betalen bij de kassa? 
A 4,80 € + 4,80 € + 4,80 € + 4,80 € 
B 6,50 € + 4 € + 4 € 
C 6,50 € + 6,50 € + 4 €  
D 16 € 
 
 

einde � 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 


