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Examen VMBO-KB 

2018 
 
 
 

 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 44 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 22 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  Recherché 

 
1p 1 Op het affiche staat een oproep. 

Naar wie is men op zoek? 
Men zoekt jongeren die 
A stage willen lopen op de redactie van een grote krant. 
B tijd hebben om aan een tv-programma mee te doen. 
C weleens hebben meegeholpen een schoolkrant te maken. 
D willen delen wat voor bijzonders zij hebben meegemaakt. 
 
 

Tekst 2  100 ans et des kilos de cadeaux 

 
1p 2 Wat heeft een radiostation gedaan voor de 100-jarige Marie-Louise 

Dumas? 
A een speciaal radioprogramma uitgezonden op haar verjaardag 
B een uitje georganiseerd voor het bejaardentehuis waar zij woont 
C haar familie opgespoord om haar verjaardag mee te vieren 
D via internet gevraagd om kaartjes en cadeautjes naar haar te sturen 
 
 

Tekst 3  La danse au Gabon 

 
1p 3 Waar komen de dansgroepen vandaan die op het festival optreden? 

(alinea 1) 
A uit Akini A Loubou 
B uit Frankrijk 
C uit verschillende Afrikaanse landen 
 

1p 4 Verdient Loulou genoeg met dansen om ervan te kunnen leven? (alinea 2) 
Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ in de uitwerkbijlage en schrijf de eerste twee Franse 
woorden op van de zin waarin je dit leest. 
 
 

Tekst 4  Le Cimetière du Père-Lachaise 

 
2p 5 Wat maakt een bezoek aan de bekendste begraafplaats van Parijs, 

Cimetière du Père-Lachaise, zo interessant volgens de tekst? 
Schrijf twee dingen op in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 5  La caravane du Tour de France 

 
1p 6 Wat wordt over de ‘caravane du Tour de France’ gezegd? (alinea 1) 

A dat die vooral jong publiek trekt 
B hoe die uiteindelijk in Toulouse is beland 
C waarom die verschillende versierde wagens heeft 
D wat die precies inhoudt 
 

1p 7 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A L’avantage 
B La cause 
C La solution 
D Le problème 
 

1p 8 De reclamekaravaan is voor het publiek een belangrijk onderdeel van de 
Tour de France. 
 Schrijf in de uitwerkbijlage de eerste twee Franse woorden op van de 

zin uit de tweede alinea waarin je dit leest. 
 

1p 9 Wat maakt de ‘caravane du Tour de France’ tot een succes volgens 
alinea 3? 
A De toeschouwers mogen soms op de versierde wagens meerijden. 
B Er worden gratis producten naar de toeschouwers geworpen. 
C Na afloop helpen de toeschouwers met het opruimen van afval op 

straat. 
 

1p 10 Waarover is Clara het meest enthousiast volgens alinea 4? 
A over de bezienswaardigheden in de stad 
B over de cadeaus van haar grootouders 
C over de optocht van de versierde wagens 
D over de prestaties van de wielrenners 
 
 

Tekst 6  Evem et Joelison 

 
1p 11 Wordt in de tekst duidelijk gemaakt wat lastig is door het lengteverschil 

tussen Evem en Joelison? 
Zo nee, schrijf in de uitwerkbijlage ‘nee’. 
Zo ja, schrijf in de uitwerkbijlage de eerste twee Franse woorden op van 
de zin waarop je je antwoord baseert. 
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Tekst 7  Devinettes 

 
2p 12 Welke oplossing (a tot en met f) hoort bij welk raadsel (1 tot en met 4)? 

Schrijf in de uitwerkbijlage de letter van de juiste oplossing achter het 
cijfer van elk raadsel. 
Let op: er blijven twee foute oplossingen over. 
a basketbal 
b boot 
c kip 
d muis 
e tennis 
f trein 
 
 

Tekst 8  La star du zoo d’Amnéville 

 
1p 13 « C’est un événement exceptionnel » 

Wat is uitzonderlijk volgens alinea 1? 
dat een baby-orang-oetan 
A door zijn beide ouders verzorgd wordt 
B in een dierentuin geboren is 
C meteen na zijn geboorte beroemd is 
D nog geen voornaam heeft 
 

1p 14 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A heureux 
B inquiets 
C surpris 
 

1p 15 Wat wordt in de derde alinea verteld over jonge orang-oetans? 
A waarom ze zich het meest aan hun vader hechten 
B wat ze leren als ze tussen de 2 en 4 jaar oud zijn 
C welke rol de ouders spelen in hun opvoeding 
 

2p 16 Welke beschrijving (a tot en met d) hoort bij welke naam (Hervé Santerre, 
Ludi, Poutri)? 
Baseer je antwoord op alinea 2 en 3. 
Schrijf in de uitwerkbijlage de letter van de juiste beschrijving achter elke 
naam. 
Let op: er blijft één beschrijving over. 
a de directeur van de dierentuin 
b de moeder van het aapje 
c de vader van het aapje 
d het baby-aapje 
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1p 17 Vroeger werd er door mensen op orang-oetans gejaagd. 
 Wat vormt tegenwoordig de grootste bedreiging voor orang-oetans 

die in het wild leven? (alinea 4) 
 

1p 18 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A Bref, 
B Ensuite, 
C Mais 
D Par exemple, 
 
 

Tekst 9  Conseils 

 
1p 19 Waarover gaan de tips? 

A over het kiezen van de juiste sportschool 
B over het oprekken van te kleine sneakers 
C over het vermijden van sportblessures 
D over het voorkomen dat je voeten gaan stinken 
 
 

Tekst 10  Menu des 3 Brasseurs 

 
1p 20 Je wilt een broodje eten bij Les 3 Brasseurs. Je eet geen vlees. 

Welk broodje is geschikt voor jou? 
A broodje 1 
B broodje 2 
C broodje 3 
D broodje 4 
 
 

Tekst 11  Gabriel, le top-modèle 

 
1p 21 Wie haalde Gabriel over om mee te doen aan de modellenwedstrijd ‘Elite 

Model Look’? (alinea 1) 
A een goede vriend 
B een medewerker van een modellenbureau 
C zijn ouders 
D zijn vriendin 
 

1p 22 Waar heeft Gabriel zijn plaats in de grote finale vooral aan te danken? 
(alinea 2) 
A aan zijn manier van lopen 
B aan zijn perfecte lengte 
C aan zijn sexy uiterlijk 
D aan zijn sterke spieren 
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2p 23 Geef van elke bewering over Gabriel aan of deze wel of niet overeenkomt 
met de derde alinea. 
Tijdens de drie cursusdagen 
1 ziet hij voor het eerst van zijn leven de Eiffeltoren. 
2 moet hij elke ochtend joggen om in conditie te blijven. 
3 leert hij hoe hij moet antwoorden op vragen. 
4 geniet hij volop van alles wat hij meemaakt. 
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage. 
 

1p 24 « Gabriel a compris » 
Wat heeft Gabriel begrepen? (alinea 4) 
A dat hij een grote kans maakt om de finale uiteindelijk te winnen 
B dat hij eraan toe is om zelfstandig te zijn en zelf geld te verdienen 
C dat hij op school nu ontzettend zijn best moet gaan doen 
 

1p 25 Wat is voor Gabriel op het moment het allerbelangrijkste in zijn leven 
volgens alinea 4? 
 
 

Tekst 12  Meublés de tourisme 

 
1p 26 Je wilt met vrienden op wintersport en jullie zoeken een vakantieadres in 

een wintersportgebied. 
Welk huis is voor jullie geschikt volgens de beschrijving? 
A geen enkel huis 
B huis 1 
C huis 2 
D huis 3 
 

1p 27 Je ouders zoeken een vakantieadres waar ook jullie hond mag komen. 
Welk huis is voor jullie geschikt volgens de beschrijving? 
A geen enkel huis 
B huis 1 
C huis 2 
D huis 3 
 
 

Tekst 13  Montmartre 

 
1p 28 « C’est dommage » (alinea 1, laatste zin) 

Wat vindt de schrijver van de tekst jammer volgens de eerste alinea? 
A dat de toeristen in Montmartre alleen de filmlocatie komen bekijken 
B dat er in Montmartre nog maar een paar cafés zijn 
C dat er zoveel toeristen rondlopen in Montmartre 
D dat Montmartre boven op een heuvel is gebouwd 
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2p 29 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met alinea 2 
en 3. 
1 Op het Place du Tertre zie je kunstenaars aan het werk. 
2 De wijngaarden van Montmartre zijn wereldberoemd. 
3 De Sacré-Cœur is enorm populair onder jonge Parijzenaren. 
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 14  La reproduction de la grotte Chauvet 

 
1p 30 Wat wordt er verteld over de schilderingen van de neushoorns in de grot? 

(alinea 1) 
A Het zijn er heel erg veel. 
B Het zijn realistische afbeeldingen. 
C Ze komen nergens anders voor. 
D Ze zijn groter dan de andere afbeeldingen. 
 

1p 31 Welke vraag past boven alinea 2? 
A Hoeveel mensen hebben aan de schilderingen gewerkt? 
B Waarom zijn de schilderingen gemaakt? 
C Wanneer zijn de schilderingen gemaakt? 
D Welke verf is voor de schilderingen gebruikt? 
 

1p 32 « Ce n’est pas un Disneyland préhistorique. » (alinea 3) 
Waarom zegt Jean Clottes dit? 
A omdat de grot heel realistisch is nagebouwd 
B omdat de grot niet interessant is voor kleine kinderen 
C omdat de grot niet toegankelijk is voor toeristen 
 
 

Tekst 15  Une recette de pain 

 
2p 33 Welke aanwijzing (a tot en met d) hoort bij welke afbeelding (2 tot en 

met 5) uit de tekst? 
Schrijf in de uitwerkbijlage de letter van de juiste aanwijzing achter het 
nummer van de afbeelding. 
a Former de petites boules et mettre les boules sur une plaque de 

cuisson. 
b Ajouter l’eau tiède dans le saladier et modeler la pâte jusqu’à former 

une grosse boule. 
c Couvrir la boule avec un torchon et laisser lever la boule pendant 20 

minutes. 
d Mettre la plaque de cuisson avec les boules de pâte dans le four et 

faire cuire les boules pendant 30 minutes. 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 

 KB-0053-a-18-1-o 8 / 8 lees verder ►►►

Tekst 16  Les plus chères du monde 

 
1p 34 Wie heeft er 80.000 euro gekregen voor een paar basketbalschoenen? 

A een bankdirecteur 
B een speler van Utah Jazz 
C Michael Jordan 
D Preston Truman 
 
 

Tekst 17  Euro Space Center 

 
1p 35 Een groep van 20 volwassenen, zonder studenten of senioren, gaat een 

dagje naar het Euro Space Center. Ze willen er graag een rondleiding van 
een gids hebben. 
Hoeveel moet de groep betalen volgens de folder? 
A 20 x 9,50 euro + 1 x 40 euro 
B 20 x 10,50 euro 
C 20 x 10,50 euro + 1 x 40 euro 
D 20 x 12 euro 
 
 

Tekst 18  Tout le monde a un portable… sauf moi ! 

 
2p 36 Welke uitspraak hoort bij welke persoon? 

Schrijf in de uitwerkbijlage achter elke naam het nummer van de juiste 
uitspraak. 
Let op: er blijft één uitspraak over. 
1 Je kunt best zonder een mobiel. 
2 Leg uit wat de voordelen zijn van een mobiel. 
3 Vertel dat je vrienden je uitlachen omdat je geen mobiel hebt. 
4 Zeg tegen je moeder dat je alleen wilt bellen en sms’en. 
5 Zodra je een mobiel hebt, zie je je vrienden minder vaak. 
 
 

Tekst 19  Bal au château de Versailles 

 
1p 37 Wat werd er in Versailles herdacht? 

A de bevrijding van de stad Versailles, 300 jaar geleden 
B het 300-jarig bestaan van het kasteel van Versailles 
C het overlijden van koning Lodewijk XIV, 300 jaar geleden 
 
 

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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