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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 ook aandacht aan de Franse cultuur!  

 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. 

 √  Het cursusjaar omvat 24 
lessen en start begin 
oktober. 

 √ 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 en vrijblijvende niveautest doen? 

Kom dan langs tijdens de OPEN AVONDEN op 

MAANDAG 13 SEPTEMBER of DINSDAG 14 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 
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ONZE CURSUSSEN  FRANS  
(rooster onder voorbehoud van wijzigingen) 

A1.1 
Maandag 

19.30 – 21.00 

Echte beginner, u hebt nog nooit Frans geleerd of u kent 
misschien een paar woorden maar u kunt geen zin maken. 

A1.2 
Dinsdag 

19.30 – 21.00 

U kunt uzelf voorstellen, iets bestellen, korte en eenvoudige 
zinnen maken. 

A2.1 
Maandag 

19.30 – 21.00 

U kunt eenvoudige zinnen maken in de tegenwoordige tijd, 
vragen stellen en beantwoorden, iets zeggen over uw familie 
en uw omgeving. 

A2.2 
Maandag 

19.30 – 21.00 

U kunt eenvoudige zinnen maken over uw familie, werk en 
hobby en iets beschrijven. U kent een beetje de verleden tijd 
en de toekomende tijd. 

B1.1 
Maandag 

19.30 – 21.00 

U kunt iets vertellen in de tegenwoordige tijd, verleden tijd 
en toekomende tijd (niet zonder fouten), u kunt eenvoudige 
vragen spontaan beantwoorden. 

B1.2 
Dinsdag 

19.30 – 21.00 

U kunt een klein gesprek voeren over iets dat u kent en 
meerdere werkwoordstijden gebruiken. U kunt een beetje 
argumenteren, uw mening geven en gevoelens uitdrukken. 

B2  

media 

Maandag 

19:30 – 21.00 

U kunt over allerlei onderwerpen praten zonder dat dit voor 
een van de twee partijen inspanning met zich meebrengt. U 
hebt af en toe nog grammaticale ondersteuning nodig.  

 Met teksten uit de media 

B2 
klassikaal 

Dinsdag 

19.30 – 21.00 

U kunt een spontane conversatie voeren en gebruikt 
meerdere werkwoordstijden over allerlei onderwerpen (niet 
zonder foutjes) maar u hebt nog grammaticale 
ondersteuning nodig. 

 Met een tekstboek 

B2-C1 
media 

Donderdag 

13.30 – 14.45 

Conversatiecursus voor gevorderden die weinig 
grammaticale ondersteuning nodig hebben. 

 Met artikelen uit de media 

B2-C1 
thema 

Donderdag 

15.00 – 16.15 

Conversatiecursus voor gevorderden die weinig 
grammaticale ondersteuning nodig hebben. 

 Rond een thema of korte persartikelen 
 

Cursuslocaties 
Niveaus A en B: in Arnhem, Stedelijk Gymnasium, Thorbeckestraat 17. 
Niveaus B2-C1 media en thema: in Oosterbeek, Kerkelijk Centrum, v. Toulon van de Koogweg 3. 
 

Lesmateriaal 
Het lesmateriaal voor de niveaus A1, A2, B1 en B2 waarmee 2 jaar wordt gewerkt moet u zelf 

aanschaffen (zie website). 



Prijs en inschrijving 
Vul het inschrijfformulier in tijdens de open avond of stuur een e-mail naar 
cursus.arnhem@afpb.nl. 
Groepen A1: 1,5 uur wekelijks (excl. schoolvakantie) voor 235 euro. 
Groepen A2, B1 en B2: 1,5 uur wekelijks (excl. schoolvakantie) voor 250 euro. 
Groepen B2-C1 op de donderdagmiddag: 1 ¼ uur wekelijks (excl. schoolvakantie) voor 235 euro. 
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. 
Eind september ontvangen de cursisten een bevestigingsbrief met alle informatie over de gekozen 
cursus en de wijze van betaling. 
 
Nieuw: Cursisten kunnen zich inschrijven voor extra conversatieles bij ons ‘café français’!  
77 euro voor 10 conversatielessen van één uur om wat u in de klas hebt geleerd extra te oefenen 
in een ontspannende sfeer! Al mogelijk vanaf niveau A1. Meer informatie op onze website. 

CULTURELE ACTIVITEITEN  

Zat 9 oktober 2021 

 

Franse chansons met Charlotte Haesen begeleid door Philip 
Breidenbach 

Wo 10 november 2021 La pâtisserie française dans toute sa splendeur door Violaine 
Fournier (in het Frans) 

Wo 12 januari 2022 Galette des rois / Franse Driekoningenkoek 

Di 22 februari 2022 Franse film met voorbereiding door Denis Mandon (in het Frans) 

Maart 2022 Les élections présidentielles 2022 door Francis Maizières (in het 
Frans) 

April 2022 Notre-Dame de Paris door Chloé Perrin (in het Frans) 

 
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. Leden mogen het beleid van de vereniging 
controleren. 
Als lid of cursist kunt u zich met een korting op het tijdschrift En Route abonneren www.enroute-
magazine.nl 

Nieuw: cursisten kunnen lid met stemrecht worden voor €10 extra per jaar.  
 

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. 
 

Meer informatie: 
 Bienvenue - Welkom - Alliance Française Arnhem (alliance-francaise.nl) 
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