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Betreft Adviesvraag Peilingen Frans

Mevrouw de ad m in istrateur-generaal,

Op 7 juni 2018 zijn de resultaten van de peilingen Frans voor het
basisonderwijs bekend gemaakt. Positief is dat 7 op 10 leerlingen de

eindtermen luisteren voor Frans behalen, voor lezen is dat net niet de helft
(45olo). Wat betreft spreken kunnen bijna alle leerlingen vragen beantwoorden
in het Frans, maar ze doen dat inhoudelijk en vormelijk niet altijd correct. Een

ruime meerderheid van de leerlingen past in een gesprek spontaan omgangs-

en beleefdheidsvormen toe. Ongeveer de helft van de leerlingen kan in het

Frans iets navertellen, een persoon beschrijven of vragen begril'pen en

beantwoorden. Minder dan één derde van de leerlingen kan een situa[ie aan

de hand van een opsomming beschrijven en correcte vragen stellen.

lk wil de verantwoordelijken in het onderwijsveld betrekken bij de opvolging
van deze peiling, zodat elke betrokkene de nodige maatregelen kan nemen om

het onderwijs van Frans in het basisonderwijs te verbeteren.
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Hierbij vraag ik aan de Vlaamse Onderwijsraad een advies ter zake te formuleren. Het zou goed zijn om

na te gaan hoe de resultaten te verklaren zijn en welke concrete acties hieraan kunnen verhelpen.

De opvolgingsconferentie voor de peilingen Frans wordt in het nqjaar gepland. Met het oog op een rijk

inhoudel[jk debat, vraag ik u een advies te formuleren tegen 15 oktober 2018.

Met ke groeten

Hild
V ister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams inister van Onderwijs
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