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Met dank aan

Agni si dolorioste nullendae et eum ad quas
exerum fugiaturest ommolup tatus, erit, simus sit
lantius, que sunt, sequati busandic to to tempel
ipsam repudae sum alistrum qui culles sequia nus
re, omniendis rae preiciur abo. Obis evel iunt aut
eosaerum is dolentur, et eatio cum fuga.

Agni si dolorioste nullendae et eum ad quas
exerum fugiaturest ommolup tatus, erit, simus sit
lantius, que sunt, sequati busandic to to tempel
ipsam repudae sum alistrum qui culles sequia nus
re, omniendis rae preiciur abo. Obis evel iunt aut
eosaerum is dolentur, et eatio cum fuga.

Seizoen 2020-2021

Start lessen vanaf
maandag 21
september

Inschrijven en betalen
Inschrijven kan door op de open- testavond het inschrijfformulier in te vullen.
Bent u verhindert? Vraag een inschrijfformulier aan de cursuscoördinator. Uw niveau wordt dan 
i.o.m. de cursuscoordinator bepaald.
De cursusprijs, exclusief boeken,  bedraagt: 
Niveau A1 : 12 lessen sept-dec € 125; mogelijke vervolgsessie 12 lessen jan-april € 100.
Niveau A2: 24 lessen van 1 ½ u € 225
Niveau B  : 24 lessen van 1 ½ u € 235   en niveau C : 24 lessen van 1 ¼ u  € 225 
De Alliance Française behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij minder dan 8 
inschrijvingen. In dat geval doen wij ons best u een alternatief te bieden.
In de tweede helft van september ontvangen cursisten een bevestigingsbrief met alle informatie 
over de gekozen cursus. Uw inschrijving wordt definief na betaling van het cursusgeld. 
Het cursusgeld maakt u over op rekeningnummer NL93 INGB 000 564 5201 ten name van 
Stichting Cursuscentrum Alliance Française Arnhem. Bij betaling vóór 1 oktober kunt u op het 
lesgeld € 10 in mindering brengen.

 

 
  

 

 

 
 
Lesmateriaal 
Het lesmateriaal voor niveaus A1, A2 en B1 waarmee 2 jaar wordt gewerkt kost ca € 45 
(tekst- en werkboek, incl. CD). U moet de boeken zelf aanschaffen 

Niveau Titel Uitgever 
A1 Nog te bepalen Nog te bepalen 
A2.1 & A2.2 Perspectives Nieuw 2 Intertaal 
B1.1 & B2.1 Le Nouvel Edito B1 Didier 
B2.1 Edito B2 Didier 
In de niveaus B2.3, B2.4 en C1 wordt een vergoeding gevraagd (± € 10) voor 
gekopieerd lesmateriaal van artikelen uit de media. 

 
Lidmaatschap 
Cursisten hebben vrij toegang tot de culturele activiteiten. Wie alleen de culturele 
activiteiten wil bijwonen kan lid worden. De contributie bedraagt € 38,50 voor 1 persoon 
en € 60,00 voor 2 pers. op het zelfde adres. Aanmelding bij arnhem@afpb.nl 
Als lid of cursist kunt u zich met een korting op het tijdschrift En Route abonneren 
www.enroute-magazine.nl 

Concours de la Chanson  &  Concours Visions d’Europe 
Dit zijn landelijke activiteiten georganiseerd door de Alliance Française Pays-Bas 
Informatie op de site www.afpb.nl 

La Passerelle 
La Passerelle , nieuwsbrief van de AF Arnhem, houdt u op de hoogte van ons programma 
en van andere aan Frans gerelateerde culturele activiteiten zoals films bij Focus Arnhem, 
TV5 programma’s en meer. 

Bezoek onze website: www.afpb.nl/arnhem 
Houdt de Franse taal en cultuur bij met 

   Franse televisie met Nederlandse ondertiteling 



BIENVENUE À L’ALLIANCE FRANÇAISE D’ARNHEM 
De Alliance Française Arnhem is onderdeel van een wereldwijd netwerk, 
een organisatie zonder winstoogmerk. Wij zetten ons in om u vertrouwd te 
maken met de Franse taal, en besteden daarbij ook aandacht aan de Franse 
cultuur! In Nederland zijn 31 Alliances verenigd in de Alliance Française des 
Pays-Bas (afpb). 

De Alliance Française biedt: 
√  Cursussen Frans en een 

cultureel programma. 
 √  Goede, gediplomeerde 

docenten, waaronder ook 
'native speakers'. 

 √  Kleine groepen (8-12 
personen). 

 √   Moderne methodes 
 gebaseerd op het Europees 

Referentiekader. 
 √   Spreekvaardigheid staat 

centraal. 
 √  Cursus op maat in overleg. 
 √  Het cursusjaar omvat 24 

lessen (Niv.A1: 2x12) en 
begint eind september. 

√ Leeskring, lezingen, films, 
muziek, theater en reis  
naar Frankrijk. 

Het Europese Referentiekader 
voor talen is een gemeenschappelijke  
indeling van de verschillende taalvaardigheden 
(luister-, lees-, schrijf- en spreekvaardigheid) op 6 
niveaus. 

Basisgebruiker 
A 

 

A1 Basisniveau 
 

A2 Overlevingsniveau 

Zelfstandig 
gebruiker 

B 

B1 Drempelniveau 

B2 Zelfstandigheid 

 
Vaardig 

gebruiker 
C 

C1 Uitgebreide 
zelfstandigheid 
 

C2 Zeer uitgebreide 
zelfstandigheid 

 
Inschrijving en niveautest 
Voordat u zich inschrijft, kunt u één van onze open 
avonden bezoeken voor een gratis en vrijblijvende 
test. Deze test bestaat uit een mondeling en een 
schriftelijk gedeelte. De  docenten kunnen u daarna 
helpen met het kiezen van een cursus die aansluit 
bij uw taalvaardigheid Frans. 
 

Wilt u een gratis, vrijblijvende niveautest doen? 
Kom dan langs tijdens de OPEN AVONDEN op 

MAANDAG 7 SEPTEMBER EN DINSDAG 8 SEPTEMBER van 19.00 tot 
20.00 uur in het Stedelijk Gymnasium, Thorbeckestraat 17 in Arnhem 

Cursuscoördinatie:  
Mw C. Pierrot & Mw A.van der Waaij  
cursus.arnhem@afpb.nl 
Tel.026-3333795 

Secretariaat:  
Mw E. Turk 
arnhem@afpb.nl 
Tel 026-3333795 



CONVERSATIECURSUSSEN  FRANS 
(rooster onder voorbehoud van wijzigingen) 

A1 Dag nog te 
bepalen   

19.30 – 21.00 u 
(2 x 12 lessen) 

Kennismakingscursus voor wie nooit of 
slechts 1 of 2 jaar Frans heeft gevolgd  

A2.1 Maandag 19.30 – 21.00 u Voor wie ooit 3 jaar Frans heeft gehad 
en eenvoudige zinnen kan maken. 

A2.2 Maandag  19.30 – 21.00 u 
U kunt gemakkelijk eigen zinnen 
maken, ook in de verleden tijd, over 
praktische situaties. 

B1.1 Dinsdag  19.30 – 21.00 u 
Voor wie 4 à 5 jaar Frans heeft gevolgd 
en een kort verhaal in het Frans kan 
houden over de eigen omgeving. Men 
breidt zijn woordenschat uit en leert 
een mening te geven in het Frans. Van 
B1.1 naar B1.3 krijgt men steeds meer 
vaardigheid. 

B1.2 Maandag 19.30 – 21.00 u 

B1.3/B2.1 Dinsdag 19.30 – 21.00 u 

B2.3 Maandag 19.30 – 21.00 u 
Voor wie zich (redelijk) goed kan 
uitdrukken in het Frans, in een rustig 
gesprek wil discussiëren over diverse 
onderwerpen uit de samenleving, 
maar grammaticale steun nog goed 
kan gebruiken. 

B2.4 Dinsdag 19.30 – 21.00 u 

C1a 
C1b Donderdag 13.15 – 14.30 u 

15.00 – 16.15 u 

Voor wie zijn Frans wil bijhouden op 
een hoog niveau en wil discussiëren 
over artikelen uit de media. 

Cursuslocaties 
Niveaus A en B:  in Arnhem, Stedelijk Gymnasium, Thorbeckestraat 17. 
Niveau C:  in Oosterbeek, Kerkelijk Centrum, v. Toulon van de Koogweg 3. 
 

CULTURELE ACTIVITEITEN   zie ook www.afpb.nl/arnhem 
Wo 28 okt 2020 La France sous Macron par Niek Pas (taal :  Frans en NL) 
Wo 25 nov  2020 La pâtisserie française par Violaine Fournier (in het Frans) 

Do 14 jan 2021 Berthe Morisot door Grieta Felix (in het Nederlands) 

Wo 24 febr 2021 Courants artistiques du 20e s. sous l’oeil de Chanel par 
Martine Cadière (in het Frans) 

Maart 2021 Reis in Noord Frankrijk 

Zat 17 april 2021 Franse chansons met Charlotte Haesen en Philip Breidenbach 

 



Inschrijven en betalen 
Inschrijven kan door op de open- testavond het inschrijfformulier in te vullen. 
Bent u verhindert? Vraag een inschrijfformulier aan de cursuscoördinator. Uw niveau wordt dan 
i.o.m. de cursuscoordinator bepaald.
De cursusprijs, exclusief boeken,  bedraagt:
Niveau A1: 12 lessen van 1 ½ u sept-dec €125; mogelijke vervolgsessie 12 lessen jan-april € 100.
Niveau A2: 24 lessen van 1 ½ u € 225
Niveau B  : 24 lessen van 1 ½ u € 235   en niveau C : 24 lessen van 1 ¼ u  € 225
De Alliance Française behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij minder dan 8 
inschrijvingen. In dat geval doen wij ons best u een alternatief te bieden.
In de tweede helft van september ontvangen cursisten een bevestigingsbrief met alle informatie 
over de gekozen cursus. Uw inschrijving wordt definief na betaling van het cursusgeld.
Het cursusgeld maakt u over op rekeningnummer NL93 INGB 000 564 5201 ten name van Stichting 
Cursuscentrum Alliance Française Arnhem. Bij betaling vóór 1 oktober kunt u op het lesgeld € 10 in 
mindering brengen.

Lesmateriaal 
Het lesmateriaal voor niveaus A2 en B1 waarmee 2 of 3 jaar wordt gewerkt kost ca € 45 (tekst- en 
werkboek, incl. luistermateriaal). U moet de boeken zelf aanschaffen 

Niveau Titel Uitgever 
A1 Nog te bepalen 
A2.1 & A2.2 Perspectives Nieuw 2 Intertaal 
B1.1 t/m B2.1 Le Nouvel Edito B1 Didier 
In de niveaus B2.3, B2.4 en C1 wordt een vergoeding gevraagd (± € 10) voor 
gekopieerd lesmateriaal van artikelen uit de media. 

Lidmaatschap 
Cursisten hebben vrij toegang tot de culturele activiteiten. Wie alleen de culturele 
activiteiten wil bijwonen kan lid worden. De contributie bedraagt € 38,50 voor 1 persoon 
en € 60,00 voor 2 pers. op hetzelfde adres. Aanmelding bij arnhem@afpb.nl 
Als lid of cursist kunt u zich met een korting op het tijdschrift En Route abonneren 
www.enroute-magazine.nl 

Concours de la Chanson  &  Concours Visions d’Europe 
Dit zijn landelijke activiteiten georganiseerd door de Alliance Française Pays-Bas  Informatie op de 
site www.afpb.nl  

La Passerelle 
La Passerelle , nieuwsbrief van de AF Arnhem, houdt u op de hoogte van ons programma en van 
andere aan Frans gerelateerde culturele activiteiten zoals films bij Focus Arnhem, TV5 
programma’s en meer. 

Bezoek onze website: www.afpb.nl/arnhem 
Houdt de Franse taal en cultuur bij met 

   Franse televisie met Nederlandse ondertiteling 


