
Examen VMBO-GL en TL 

2021 

Frans CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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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  Beyoncé tourne son clip au musée du Louvre 

1p 1 Popsterren als Beyoncé nemen hun clip op in het Louvre.  
Het museum wordt hierdoor nog bekender bij het publiek. 
 Op welke andere manier profiteert het museum hiervan?

Tekst 2  Coco Chanel 

1p 2 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A Coco Chanel et ses sœurs grandissent sans parents. 
B La mère de Coco Chanel fabrique des chapeaux. 
C Le père de Coco Chanel meurt quand elle a 12 ans. 
D Toute petite, Coco Chanel voulait devenir chanteuse.   

2p 3 Geef van elk aspect aan of dit kenmerkend is voor de kleding van Coco 
Chanel volgens de tweede alinea. 
1 kortere rokken 
2 eenvoudig en praktisch 
3 vaak zwart en wit   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 4 Wordt in de derde alinea duidelijk waarom Coco Chanel met haar creaties 
veel klanten trok? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, licht je antwoord toe. 

1p 5 Qu’est-ce qu’on apprend au dernier alinéa ? 
A Coco Chanel crée elle-même ses parfums. 
B Depuis 1921, Ernest Beaux a créé cinq parfums différents. 
C Le n0 5 de Coco Chanel est un parfum qui a beaucoup de succès. 
D Le parfum préféré d’Ernest Beaux est le n0 5 de Coco Chanel.   

Tekst 3  Un repas sans viande, ça te plaît ? 

1p 6 Wie zou het beste zonder vlees kunnen? 
A Arthur 
B Marie 
C Suzanne   
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Tekst 4  Claude Monet, peintre célèbre 

2p 7 In deze tekst ontbreken de kopjes boven de alinea’s. 
Let op: je mag elk kopje maar één keer gebruiken en je houdt één kopje 
over. 
a Monet adore voyager dans le monde entier 
b Monet fait des peintures de son jardin 
c Monet peint près de Paris et en Normandie 
d Le créateur de l’impressionnisme   
 Schrijf achter elk nummer in de uitwerkbijlage de letter van het

bijbehorende kopje.

Tekst 5  Mini Yuan Zi 

1p 8 « la bonne nouvelle de l’été » (lignes 5-6) 
Quelle est la bonne nouvelle d’après le premier alinéa ? 
A la naissance du premier bébé panda en France 
B la présence des médias dans le zoo de Beauval 
C le grand nombre de pandas dans les zoos chinois   

2p 9 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tweede alinea. 
1 De moeder van Mini Yuan Zi komt uit China. 
2 Mini Yuan Zi is in twee maanden tijd enorm gegroeid. 
3 De andere baby van Huan Huan is overleden.   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 10 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
A Grâce à une caméra, les visiteurs pourront bientôt observer Mini Yuan 

Zi et sa maman. 
B Les visiteurs peuvent aller dans les coulisses du zoo pour voir Mini 

Yuan Zi. 
C Mini Yuan Zi a déjà fait ses premiers pas devant les vétérinaires qui 

prennent soin de lui. 
D Mini Yuan Zi a peur de la caméra qu’on a installée dans l’enclos où il 

vit avec sa maman.   

1p 11 Wat past op de open plek in de vierde alinea? 
A car 
B mais 
C puis   
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1p 12 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
A Brigitte Macron is een goede vriendin van de Chinese president. 
B De Franse president heeft de naam van Mini Yuan Zi bedacht. 
C De vrouw van de Chinese president wil de babypanda Yuan noemen. 
D Mini Yuan Zi krijgt over een paar maanden een andere naam.   

Tekst 6  Une star grâce à son moonwalk 

1p 13 Qu’est-ce qui est un « résultat incroyable » (ligne 10) d’après le premier 
alinéa ? 
A Des millions de personnes ont vu la vidéo de Salif en peu de temps. 
B La vidéo de Salif a été postée sur Instagram. 
C Salif a appris le moonwalk en seulement quelques jours. 
D Salif a réussi à retirer la vidéo de son compte.   

1p 14 Qu’est-ce qu’on lit au 2ème alinéa ? 
A Partout dans le monde on suit Salif sur les réseaux sociaux. 
B Salif aime mieux rester à Paris que faire des voyages à l’étranger. 
C Salif va faire le tour du monde pour rencontrer des adeptes du hip-

hop.    

1p 15 Wat kun je concluderen uit de derde alinea? 
A De ouders van Salif wilden liever dat hun zoon zou gaan studeren in 

plaats van dansen. 
B Na carrière te hebben gemaakt in Frankrijk, droomt Salif ervan om 

naar Dakar te gaan. 
C Salif geloofde al vanaf zijn kindertijd dat hij een succesvol danser zou 

worden.   

1p 16 Wat past op de open plek in de vierde alinea? 
A aussi  
B donc 
C pourtant   

1p 17 Gaat Salif ook in het buitenland optreden volgens de laatste alinea? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je dat 
leest. 
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Tekst 7  Les meilleurs profs du monde 

1p 18 Wat wordt er verteld over Marie-Hélène Fasquel? 
A Zij heeft op Facebook een oproep gedaan om kansarme jongeren te 

helpen. 
B Zij is de enige Française van de 50 geselecteerde kandidaten bij een 

internationale verkiezing van de beste docent. 
C Zij is door haar leerlingen uitgeroepen tot beste leraar ter wereld. 

Tekst 8  La 2CV, une voiture pas comme les autres 

1p 19 « deudeuche, deuche, dodoche, deux pattes, deux pipes » (regel 1-3) 
 Wordt in de eerste alinea duidelijk welke van deze bijnamen voor de

2CV het meest populair is in Frankrijk?
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de betreffende naam op. 

1p 20 Qu’est-ce qu’on apprend au 2ème alinéa ? 
A à quelles exigences la 2CV devait répondre 
B pourquoi le projet TPV était facile à réaliser   
C que les paysans adoraient la 2CV 
D que les premières 2CV tombaient souvent en panne   

2p 21 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de derde alinea. 
1 In de jaren 60 was de 2CV populairder dan in de jaren 50. 
2 Op het Franse platteland werd de 2CV gebruikt om de post rond te 

brengen. 
3 De 2CV kwam veel voor in Franse films.   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 22 Wat kun je concluderen uit de vierde alinea? 
A De Citroën-fabriek is in 1990 een tijdje gesloten geweest. 
B De productie van de laatste 2CV was een bijzondere gebeurtenis. 
C De Ultima was de minst populaire auto van alle 2CV’s. 
D In de media wordt nog regelmatig aandacht besteed aan de 2CV.   

1p 23 Wat past op de open plek in de vijfde alinea? 
A Bref, 
B En plus,  
C Mais   
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1p 24 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa ? 
A En Espagne, on conduit toujours les bonnes vieilles 2CV. 
B En Tchéquie, on a commencé la production de nouvelles 2CV. 
C Il y a des événements autour de la 2CV dans plusieurs pays. 
D La 2CV est la voiture la plus populaire dans le jeu Gran Turismo. 

Tekst 9  Petite histoire de la baguette 

1p 25 Qu’est-ce qui est vrai d’après les lignes 1 à 9 ? 
A À Paris, on mange et on fabrique plus de baguettes que dans le reste 

du pays. 
B La baguette joue un rôle essentiel dans l’alimentation de tous les jours 

des Français. 
C Pour les Français, le verre de vin rouge quotidien est plus important 

que la baguette.   

1p 26 Waarom zouden bakkers in het tijdperk van Napoleon voor de soldaten in 
plaats van een rond brood een langwerpig brood hebben bedacht, volgens 
de regels 10 tot en met 16? 

1p 27 « Et celle-là ne plaît pas vraiment aux Français. » (regel 17-18) 
 Waarom vinden de Fransen het andere verhaal niet leuk volgens de

regels 17 tot en met 24?
Vul de volgende zin aan: 
De Fransen vinden het andere verhaal niet leuk, omdat volgens dat 
verhaal …  

Tekst 10  Elle semblait avoir tout vu 

1p 28 « Elle semblait avoir tout vu » (titel) 
Wat is nog niet eerder vertoond volgens de tekst? 
A dat er onder de Eiffeltoren door is gevlogen 
B dat er op de Eiffeltoren een zeilboot is geplaatst 
C dat iemand de Eiffeltoren met blote handen heeft beklommen 
D dat iemand op rolschaatsen de Eiffeltoren is afgedaald   
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Tekst 11  Les Jeux olympiques à Paris 

1p 29 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa ? 
A En 1924, Paris a accueilli trois fois plus de sportifs qu’en 1900. 
B La capitale française a déjà organisé deux fois les Jeux olympiques. 
C Les premiers Jeux olympiques à Paris ont eu lieu en 1924.   

1p 30 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A Avantage 
B But 
C Cause 
D Résultat   

1p 31 Wordt in de derde alinea duidelijk waarom er voor het eerst vrouwen mee 
mochten doen aan de Spelen van 1900? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je dat 
leest. 

1p 32 Wat past op de open plek in de vierde alinea? 
A Par contre 
B Par exemple 
C Par hasard   

1p 33 Qu’est-ce que le 5ème alinéa montre ? 
A combien de pays ont déjà organisé les Jeux olympiques 
B pourquoi il y a plus de trois drapeaux aux Jeux olympiques de 1924 
C que de nouvelles traditions olympiques sont introduites en 1924 
D qui décide où les Jeux olympiques sont organisés   

1p 34 Qu’est-ce qui est vrai selon le 6ème alinéa ? 
A En 1924, le rugby est devenu un sport olympique. 
B Georges Vallery était l’architecte de la piscine des Tourelles. 
C Le stade de Colombes est toujours très connu dans le monde entier. 
D Pour les Jeux olympiques de 1924 on a construit de nouveaux 

bâtiments.   

1p 35 Geef van elke bewering over de Olympische Spelen van 1924 aan of die 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Er werd voor het eerst een Olympisch dorp voor atleten gebouwd. 
2 Dankzij de vele voorzieningen behaalden de sporters betere 

resultaten.   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12  Copains de classe pas comme les autres 

1p 36 Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa ? 
A Grâce aux chats, les élèves se concentrent mieux. 
B La directrice de l’école a plusieurs chats à la maison. 
C Les chats ont beaucoup de liberté dans l’école. 
D Quand il y a des cours, les chats doivent rester dehors.   

1p 37 Qu’est-ce que le 2ème alinéa montre ? 
A Les élèves aiment beaucoup la présence des chats. 
B Les élèves ont parfois un peu peur des chats.  
C Les élèves préfèrent certains chats à d’autres.   

1p 38 Volgens de derde alinea heeft het aaien van katten effect op Thomas. 
 Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je dat

leest.

1p 39 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A Bref, 
B Car 
C Mais   

Tekst 13  Le smoothie 

1p 40 De aanwijzingen in het recept staan door elkaar. 
 Schrijf de letters in de goede volgorde op in de uitwerkbijlage.

Tekst 14  Château des Baux-de-Provence 

1p 41 Wat lees je over het Château des Baux-de-Provence? 
A In de wintermaanden is het kasteel gesloten. 
B In het kasteel kun je wijn en olijfolie kopen. 
C Vanaf het kasteel is het uitzicht heel mooi.   

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. 
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