
Examen VMBO-KB 

2021 

Frans CSE KB

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

KB-0053-a-21-1-o

tijdvak 1 
woensdag 19 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  Jardin zoologique Tropical 

1p 1 Je wilt in de kerstvakantie naar de dierentuin Jardin zoologique Tropical. 
 Is de dierentuin dan geopend?
Zo nee, antwoord nee.
Zo ja, schrijf op tot hoe laat het park geopend is.

Tekst 2  Monde magique 

1p 2 Waarvoor maakt de folder reclame? 
A voor een bezoek aan Disneyland Parijs in de winter 
B voor een nieuw park in België dat op Disneyland lijkt  
C voor een tentoonstelling met Disneyfiguren gemaakt van ijs 

Tekst 3  Facebook, c’est dépassé ? 

1p 3 Waarvoor gebruikt Julian Facebook? 
A om beroemdheden te volgen 
B om evenementen te volgen 
C om filmpjes te delen 
D om foto’s te delen 

1p 4 Waarom heeft Levana geen probleem met het Engels op Instagram? 
A omdat de plaatjes haar helpen de boodschap te begrijpen 
B omdat er meestal eenvoudige zinnen gebruikt worden 
C omdat ze een aantal jaren in Amerika heeft gewoond 
D omdat ze een beetje Engels heeft geleerd van een vriend 

1p 5 Wat is volgens Claude een voordeel van Facebook? 
A Je krijgt soms leuke reclames te zien. 
B Je kunt berichten met verre vrienden uitwisselen.  
C Je ziet veel grappige foto’s voorbijkomen. 

1p 6 Waarom heeft Hester geen Facebook-account? 
A Ze gebruikt het Facebook-account van haar zus. 
B Ze is liever met andere dingen bezig dan met Facebook. 
C Ze vindt contacten leggen via Facebook oppervlakkig. 
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Tekst 4  Coco Chanel 

1p 7 Wat is waar volgens de eerste alinea? 
A Als Coco Chanel 12 jaar is, sterft haar vader. 
B Coco Chanel en haar zussen groeien op zonder hun ouders. 
C Coco Chanel wilde als kind zangeres worden. 
D De moeder van Coco Chanel maakt hoeden. 

2p 8 Geef van elk aspect aan of dit kenmerkend is voor de kleding van Coco 
Chanel. (alinea 2) 
1 kortere rokken 
2 eenvoudig en praktisch 
3 vaak zwart en wit 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 9 Wordt in de derde alinea duidelijk waarom Coco Chanel met haar creaties 
veel klanten trekt? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, licht je antwoord toe. 

1p 10 Wat is waar volgens de laatste alinea? 
A Coco Chanel maakt zelf haar parfums. 
B Ernest Beaux heeft vijf parfums gemaakt. 
C Het lievelingsparfum van Ernest Beaux is Chanel no 5. 
D Het parfum no 5 van Coco Chanel heeft veel succes. 

Tekst 5  Un mois sans portable 

1p 11 De telefoon van Nina doet het niet meer. 
Wat mist ze meteen op zondag in de eerste week? 
A bellen en chatten met vrienden 
B checken van de routeplanner 
C gewekt worden door de alarmfunctie 
D luisteren naar muziek 

1p 12 Wat vindt Nina in de tweede week het meest lastig, nu haar telefoon 
kapot is? 
A Ze heeft geen routeplanner. 
B Ze heeft minder contact met vrienden en familie. 
C Ze kan onderweg geen spelletjes spelen. 

1p 13 Wat is voor Nina een voordeel in de derde week? 
A Ze heeft meer tijd voor haar hobby’s. 
B Ze kijkt meer naar de mensen om zich heen. 
C Ze voelt zich minder gestrest. 
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1p 14 « fin de l’expérience » (vierde week) 
Over welke ervaring heeft Nina het?  
A een maand zonder mobiele telefoon leven 
B genieten van de cadeautjes op kerstavond 
C meer persoonlijk contact met de omgeving hebben 

2p 15 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met het 
laatste deel van de tekst. (Le savais-tu ?) 
1 Negen van de tien jongeren hebben een mobieltje. 
2 Veel jongeren kunnen moeilijk in slaap komen door het gebruik van 

hun mobieltje. 
3 Gemiddeld kijken we meer dan tweehonderd keer per dag op ons 

mobieltje. 
4 Nomofobie is de angst om geen mobieltje meer te hebben. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

Tekst 6  Mini Yuan Zi 

1p 16 « la bonne nouvelle de l’été » (regel 5-6) 
Wat is het goede nieuws volgens de eerste alinea?  
A de aanwezigheid van de media in de dierentuin van Beauval 
B de geboorte van de eerste babypanda in Frankrijk 
C het grote aantal panda’s in Chinese dierentuinen 

2p 17 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 18 Wat is waar volgens de derde alinea? 
A Bezoekers kunnen het terrein waar Mini Yuan Zi verblijft bezoeken. 
B Dankzij een camera kunnen bezoekers binnenkort naar Mini Yuan Zi 

en zijn moeder kijken. 
C Mini Yuan Zi heeft zijn eerste pasjes gezet bij de dierenartsen die hem 

verzorgen. 
D Mini Yuan Zi is bang voor de camera die men heeft geïnstalleerd op 

het terrein waar hij met zijn moeder leeft. 

1p 19 Wat past op de open plek in de vierde alinea? 
A car 
B mais 
C puis 
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1p 20 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 bedacht van Mini Yuan Zi. 
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 7  Soupe Gazpacho tout vert 

1p 21 De aanwijzingen (a, b, c, d) in het recept voor de koude groene 
Gazpachosoep staan door elkaar. 
 Zet de letters (a, b, c, d) in de juiste volgorde in de uitwerkbijlage.

Tekst 8  Petite histoire de la baguette 

1p 22 Wat is waar volgens de regels 1 tot en met 9? 
A Fransen vinden hun dagelijkse glas wijn belangrijker dan stokbrood.  
B In Parijs worden meer stokbroden gemaakt en gegeten dan in de rest 

van het land. 
C Stokbrood speelt in Frankrijk een belangrijke rol in het dagelijks leven. 

1p 23 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 24 « 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 9  Jamais sans sa combi 

1p 25 Waarom heeft de pinguïn Ralph een speciaal pak aan? 
A om beter te kunnen drijven 
B om reclame te maken 
C om warm te blijven 
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Tekst 10  Ma vie en Guadeloupe 

2p 26 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
eerste alinea. 
1 Léa woont sinds haar geboorte op Guadeloupe. 
2 De moeder van Léa woont in Frankrijk. 
3 De vader van Léa moet vaak naar Frankrijk. 
4 De vader van Lea heeft in Frankrijk gestudeerd. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 27 Wat is het favoriete schoolvak van Léa? (alinea 2)  

1p 28 Wat zegt Léa over Guadeloupe? (alinea 3) 
A Het klimaat is er de laatste tijd behoorlijk veranderd. 
B Het leven heeft er mooie maar ook minder mooie kanten. 
C Men maakt er mooie foto’s van om de negatieve kant te verbergen. 

1p 29 Wat zegt Léa over haar toekomst? (alinea 4) 
A Ze wil een baan in een bejaardentehuis. 
B Ze wil graag met kinderen gaan werken. 
C Ze wil na haar studie met toeristen werken. 

Tekst 11  Copains de classe pas comme les autres 

1p 30 Wat lezen we over de katten in de eerste alinea? 
A Dankzij hen concentreren de leerlingen zich beter. 
B De directrice van de school houdt veel van hen. 
C Ze hebben veel vrijheid op school. 
D Ze moeten tijdens de les buiten blijven. 

1p 31 Wat is waar volgens de tweede alinea? 
A De leerlingen hebben voorkeur voor bepaalde katten. 
B De leerlingen vinden het fijn dat de katten op school zijn. 
C De leerlingen zijn soms bang voor de katten. 

1p 32 In alinea 3 staat een zin waarin je leest welk effect het aaien van katten 
heeft op Thomas. 
 Schrijf de eerste twee woorden op van deze zin.

1p 33 Wat lees je in de laatste alinea? 
A De journalisten vinden de katten erg leuk. 
B De katten verdwijnen als ze een camera zien. 
C De katten zijn op school een goede therapie. 
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Tekst 12  Manque de chance 

1p 34 Wat lezen we over een man uit Marseille? 
A Hij moest door de politie worden bevrijd uit de auto die hij wilde stelen. 
B Hij raakte gewond toen hij in zijn auto werd aangevallen door een 

autodief. 
C Hij werd door de politie achtervolgd omdat ze dachten dat hij een 

autodief was. 

Tekst 13  Batobus 

2p 35 Geef van elke bewering over de Batobus aan of deze wel of niet 
overeenkomt met pagina 1 van de tekst. 
1 De boot stopt in verschillende wijken van Parijs. 
2 Je kunt in- en uitstappen zo vaak als je wilt. 
3 Aan boord kun je iets te drinken of te eten bestellen. 
4 Je kunt ook buiten zitten op de boot. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 36 Je bent 14 jaar en je bent met je moeder in Parijs. 
Wat moet je betalen voor jullie passen voor twee dagen boot + bus? 
(pagina 2) 
A € 19 + € 10 
B € 19 + € 13 
C € 46 + € 21 
D € 21 + € 36 

Tekst 14  Soigneur de reptiles 

1p 37 Wat zegt Antoine in alinea 1 over zijn werk? 
A Hij legt grote afstanden af als hij de reptielen moet vangen. 
B Hij moet heel sterk zijn om de reptielen te kunnen verzorgen. 
C Hij rent snel weg als de reptielen agressief worden. 
D Hij vindt de reptielen soms op de vreemdste plaatsen terug. 

1p 38 Wat vertelt Antoine in alinea 2? 
A hoe hij een keer door een reptiel is aangevallen 
B waaraan je kunt zien dat een reptiel gaat aanvallen 
C waarom een reptiel soms aanvalt 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 39 Wat zegt Antoine in alinea 3 over de leguanen in de dierentuin? 
A Ze zijn gekocht bij reptielhandelaren. 
B Ze zijn in de steek gelaten door hun eigenaar. 
C Ze zijn in Europese dierentuinen geboren. 
D Ze zijn weggehaald uit hun land van oorsprong. 

1p 40 Wat is het belangrijkste doel van de dierentuinen volgens Antoine? 
(alinea 4) 
A het milieu onder de aandacht brengen van het publiek 
B mensen informeren over bijzondere diersoorten 
C mensen vragen om beter voor de dieren te zorgen 

Tekst 15  Devinettes 

1p 41 Combineer de raadsels (1, 2, 3) met de juiste antwoorden. 
a un éléphant 
b une poubelle 
c la lune 
d le tennis 
Schrijf de juiste letters (a, b, c, d) achter de nummers in de uitwerkbijlage. 
Let op: je houdt één letter over. 

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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