
 
 
Veenendaal, december 2021 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 2m, 
 
Het vak Frans is in klas 2m een keuzevak op de helft van het schooljaar, dat begint dit schooljaar op maandag 
31 januari 2022. 
 
Voor de leerlingen is er dus de mogelijkheid om het vak Frans dan af te sluiten. 
 
Wij zien echter graag dat leerlingen doorgaan met het vak Frans.  
 
De voordelen van het blijven volgen van Frans nog even op een rijtje: 

- mogelijkheid tot brede ontwikkeling. 
- aan het eind van klas 2 meer mogelijkheden tot het kiezen van vakken voor klas 3. 
- met het vak Frans in het pakket zijn er meer mogelijkheden voor een goede overstap naar de 

havo voor het profiel Cultuur en Maatschappij.  
 
Voor de leerlingen die Frans niet meer volgen na 31 januari geldt dat hun gemiddelde cijfer op dat moment  
het eindcijfer is voor het eindrapport en dat dit meetelt voor de overgang naar klas 3. De overgangsnormen 
van klas 2m naar 3m vindt u op onze site onder het kopje cijfers en normen.  
Voor het vak Frans worden er tot 31 januari nog 2 toetsen gegeven . Deze kunnen het eindcijfer dus nog 
beïnvloeden. 
Toets 1: 
Toets 2: 
 
Al met al een belangrijke beslissing die u in goed overleg met uw zoon/dochter moet nemen.  
10 januari ontvangt u een mail met een link om via Forms de keuze aan te vinken. Op vrijdag 14 januari om 
12.00 moet de keuze doorgegeven zijn. Als er geen keuzeformulier is ingevuld houdt uw zoon/dochter Frans in 
het pakket. 
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben 
 
Met vriendelijke groet, 
 
A.C Baars. 
decaan mavo 
 
ANTWOORDSTROOK 

 
 
……………………………………………………….(naam leerling) uit klas ……… 
 

O   gaat verder met Frans na de roosterwende* 
 
O   stopt met Frans na de roosterwende* 
 

 
Handtekening ouder:      datum: 
 
 
……………………………     …………………. 
 
 
*aankruisen wat van gewenst is 

 

Strookje  inleveren voor 17 januari bij de mentor! 

 


