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Examen VMBO-KB 

2022 
 
 
 

 Frans CSE KB 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 13 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  La télé n’est plus à la mode ? Donne ton opinion ! 
 

1p 1 Wie van de personen is het meest positief over televisiekijken? 
A Charlie 
B Jules 
C Léna 
D Lucie 
 
 

Tekst 2  Pères Noël à moto pour enfants malades 
 

1p 2 Wat lees je over de motorrijders die zich als kerstman hadden verkleed? 
A Ze hebben een kerstvoorstelling gegeven voor kinderen in het 

ziekenhuis. 
B Ze hebben een ritje op de motor gemaakt met zieke kinderen. 
C Ze hebben het ziekenhuis in kerstsfeer versierd voor de zieke 

kinderen. 
D Ze hebben kinderen in het ziekenhuis kerstcadeaus gebracht. 
 
 

Tekst 3  Omar, un chat bien impressionnant 
 

1p 3 « La maîtresse d’Omar est très fière. » (regel 3)  
Waar is de eigenares van Omar heel trots op volgens de eerste alinea? 
A Omar heeft een recordaantal likes op social media gekregen. 
B Omar staat al drie jaar in het Guinness Book of Records. 
C Omar wordt binnenkort erkend als de grootste kat ter wereld. 
 

2p 4 Volgens Marie Abitbol is het geen toeval dat Omar heel groot is. 
 Geef van elke verklaring aan of ze die noemt in alinea 2 en 3. 
1 het ras waartoe Omar behoort 
2 het geslacht van Omar 
3 de manier waarop Omar wordt verzorgd   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 4  Les jeunes Français et les maths  
 

1p 5 Wat toont het onderzoek onder Franse leerlingen uit groep 7 aan? (alinea 1) 
A Ze begrijpen steeds minder van wiskunde. 
B Ze krijgen steeds minder uitleg bij wiskunde. 
C Ze vinden wiskunde steeds minder interessant.  
 

1p 6 Wat maakt de tweede alinea duidelijk over wiskunde? 
A In 2014 hadden de leerlingen uit groep 7 meer lessen wiskunde. 
B In 2019 kon maar de helft van de leerlingen uit groep 7 een 

eenvoudige som oplossen. 
C Leerlingen hebben steeds meer moeite met afrekenen aan de kassa. 
 

2p 7 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Jongens zijn nog steeds beter in wiskunde dan meisjes. 
2 Het niveau van wiskunde bij meisjes is aan het stijgen. 
3 Kinderen uit armere gezinnen hebben de meeste moeite met 

wiskunde. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
 

2p 8 « Mais pourquoi les petits Français ont-ils des problèmes avec les 
maths ? » (alinea 3) 
 Wordt in alinea 3 antwoord gegeven op de vraag waarom Franse 

kinderen problemen hebben met het vak wiskunde? 
Antwoord met ja of nee en schrijf de eerste twee Franse woorden op van 
de zin waaruit dat blijkt. 
 
 

Tekst 5  Un morceau de la tour Eiffel à vendre 
 

1p 9 Wat lees je in de tekst over de Eiffeltoren? 
A Binnenkort gaat men een nieuwe lift in de Eiffeltoren installeren. 
B De verouderde trap van de Eiffeltoren moet vervangen worden. 
C Een Canadese verzamelaar gaat een deel van de trap verkopen. 
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Tekst 6  LÉA’SWING COMBO  
 

1p 10 Een gezin (vader, moeder en dochter van 13 jaar) gaat naar 1 concert 
op 22 maart. Ze hebben van tevoren hun kaartjes gereserveerd. 
Hoeveel moeten zij betalen voor het concert? 
A € 15 + € 15 
B € 18 + € 18  
C € 18 + € 18 + € 15 
D € 25 + € 15  
 
 

Tekst 7  Trois questions à Carla  
 

1p 11 Wat zegt Carla over TikTok in alinea 1? 
A De app biedt veel mogelijkheden om creatief te zijn. 
B De app is populairder dan het Eurovisie Songfestival. 
C Ze kende de app al lang voordat ze zelf succes had. 
 

1p 12 Wat zegt Carla over de liedjes op haar eerste album? (alinea 2) 
A Ze gaan over haar hobby’s. 
B Ze gaan over serieuze onderwerpen. 
C Ze zijn minder populair dan haar TikTok-filmpjes. 
 

1p 13 Wat lees je over Carla in de laatste alinea? 
A Ze is vanwege haar schoolwerk met dansles gestopt. 
B Ze vindt het leuk om haar fans tegen te komen op straat. 
C Ze vindt het niet leuk dat er veel foto’s van haar worden gemaakt. 
D Ze wordt niet altijd herkend in het openbaar. 
 
 

Tekst 8  Carte postale pour grand-père et grand-mère 
 

1p 14 Welke uitspraak over de postbode komt overeen met de tekst? 
A Hij heeft de vermiste kleindochter van een ouder echtpaar opgespoord. 
B Hij heeft een kaart zonder adres toch op het juiste adres bezorgd. 
C Hij werkt in zijn vrije tijd als detective voor de gemeente Remicourt. 
 
 

Tekst 9  La rue Crémieux 
 

1p 15 « de trouver une solution » (regel 8) 
Wat is het probleem van de rue Crémieux? (alinea 1) 
A De bewoners verwaarlozen hun huizen. 
B Er lopen te veel toeristen in de straat. 
C Op Instagram heeft de straat een slecht imago. 
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1p 16 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A curieux 
B étonnés 
C furieux 
 

1p 17 Volgens de bewoners moet de burgemeester ingrijpen. 
 Welke maatregel zou de burgemeester bijvoorbeeld moeten nemen 

om de rust in de wijk terug te laten keren? 
Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin uit de laatste alinea 
waarin je dat leest. 
 
 

Tekst 10  Elfia et la magie  
 

1p 18 Wat zegt Elfia over haar voornaam in de eerste alinea? 
A Ze heeft haar ouders niet kunnen overtuigen om die te gebruiken. 
B Ze heeft hem uit een boek over feeën gehaald. 
C Ze wilde een speciale naam hebben als goochelaar. 
 

1p 19 Wat is waar over Elfia volgens alinea 2? 
A Het lukt haar niet om goocheltrucs op social media te plaatsen. 
B Ze oefent soms erg lang voor een goocheltruc. 
C Ze wil meedoen aan het wereldkampioenschap goochelen. 
 

2p 20 Geef van elke bewering over Elfia aan of deze wel of niet overeenkomt 
met de derde alinea. 
1 Ze vindt het moeilijk om goede goocheltrucs te vinden. 
2 Ze volgt nog steeds een opleiding om trucs te leren. 
3 Ze leert sommige goocheltrucs van andere goochelaars. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer in de uitwerkbijlage. 
 

1p 21 In de laatste alinea spreekt Elfia over de uitzending “Les Petits 
Magiciens”. 
Wat vindt Elfia van de deelnemers? 
A Ze vindt de meesten erg jong. 
B Ze vindt de techniek van de deelnemers slecht. 
C Ze wil dat er meer meisjes meedoen. 
 
 

Tekst 11  À 10 ans, elle donne ses cheveux à une association  
 

1p 22 Wat lees je over Léna Alexandre? 
A Ze doneert haar haren zodat er een pruik van wordt gemaakt. 
B Ze heeft vanwege haar ziekte een pruik gekregen van Solidhair. 
C Ze vindt dat er ook pruiken moeten zijn van geverfd haar. 
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Tekst 12  Justine chasse les grosses vagues  
 

1p 23 Wat wordt duidelijk over Justine in de eerste alinea? 
A Ze gebruikt verschillende surfplanken. 
B Ze houdt bij het surfen rekening met het weer. 
C Ze surft het liefst op kleine golven. 
 

1p 24 Wat lees je over Justine in de tweede alinea? 
A Ze heeft zichzelf geleerd om op steeds grotere golven te surfen. 
B Ze kreeg surfles om te leren op allerlei golven te surfen. 
C Ze vond surfen vroeger niet leuk omdat ze watervrees had. 
 

1p 25 Wat is de rol van Fred volgens de laatste alinea? 
A Hij brengt Justine met de jetski naar een goede golf. 
B Hij is de surfleraar van Justine. 
C Hij verhuurt jetski’s aan Justine. 
 
 

Tekst 13  Alerte à la police  
 

1p 26 « … une fille de 15 ans a envoyé une lettre depuis sa fenêtre. » (alinea 1) 
Wat staat er in de brief? 
A dat de telefoon van het meisje is gestolen 
B dat het meisje gedwongen moet trouwen 
C dat het meisje wil weglopen van huis 
 

1p 27 Wat lezen we over het meisje in de tweede alinea ? 
A De politie heeft ontdekt dat ze vaak van huis wegloopt. 
B Haar ouders vinden dat ze te veel met haar telefoon bezig is. 
C Ze heeft vaak ruzie met haar broer. 
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Tekst 14  Les marionnettes parlent avec les mains 
 

2p 28 In de tekst worden verschillende soorten poppen beschreven. 
 Welke afbeelding hoort bij welke alinea? 
Schrijf achter elk alineanummer in de uitwerkbijlage de letter van de juiste 
afbeelding. 
Let op: je houdt één afbeelding over. 
 

 

 

afbeelding a afbeelding b 

 

 

 

 
afbeelding c afbeelding d 
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Tekst 15  Un selfie pour les gorilles 
 

1p 29 Wat past op de open plek in de eerste alinea? 
A Comment 
B Où 
C Par qui 
D Pourquoi 
 

1p 30 « une photo truquée » (regels 19-20) 
 Waarom dacht men eerst dat de foto niet echt was (tweede alinea)? 
Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin de reden 
genoemd wordt. 
 

1p 31 Wat is waar volgens de derde alinea? 
De twee gorilla’s op de foto 
A hebben een jager aangevallen. 
B hebben hun moeders verloren. 
C hebben in 2007 gorillababy’s gekregen. 
D zijn een paar maanden oud. 
 

1p 32 « sur leurs pattes arrière » (regels 35-36) 
Waarom staan de apen op twee poten volgens de vierde alinea? 
A om de bewakers na te apen 
B om de bewakers voor de gek te houden 
C om indruk op de vrouwtjes te maken 
D om zich te verdedigen 
 

1p 33 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
A Gorilla’s dragen in Azië vaak ziekten over op mensen. 
B Gorilla’s worden in Afrika op diverse manieren bedreigd. 
C Gorilla’s worden sinds 1990 beschermd tegen stropers.  
 
 

Tekst 16  C’est de l’art 
 

1p 34 Wat lezen we in de eerste alinea over Niki de Saint Phalle? 
A Ze had een hekel aan haar echte naam. 
B Ze had in Frankrijk veel succes als fotomodel. 
C Ze heeft geen kunstopleiding gevolgd. 
D Ze heeft van haar ouders veel over kunst geleerd. 
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1p 35 « On reconnaît … tout de suite. » (lignes 17-18) 
Waaraan kun je de beelden van Niki de Saint Phalle herkennen? 
(alinea 2) 
A Ze zijn breekbaar. 
B Ze zijn buigzaam. 
C Ze zijn klein. 
D Ze zijn kleurrijk. 
 

1p 36 Wat staat er in de derde alinea over de ‘Nanas’ van Niki de Saint Phalle?  
A Ze staan vaak buiten. 
B Ze trekken een jong publiek aan. 
C Ze zijn heel groot. 
 
 

Tekst 17  Ces enfants qui font le tour du monde 
 

1p 37 Wat is waar over het gezin volgens alinea 1? 
A Samen hebben ze maar één tas bij zich. 
B Ze hebben alle landen van de wereld bezocht. 
C Ze nemen zo weinig mogelijk mee op reis. 
 

2p 38 « Il y a aussi des désavantages. » (alinea 2) 
 Noem twee nadelen van een lange tijd in het buitenland verblijven, 

volgens alinea 2. 
 
 

Tekst 18  Trois profs disent pourquoi elles ne font pas la grève 
 

1p 39 Deze tekst gaat over docenten die niet staken. 
Welke docent heeft begrip voor de collega’s die wel staken? 
A Audrey 
B Sarah 
C Carine 
 
 

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. 

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. 

einde  
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