Frans 1,2 (nieuwe stijl) en Frans (oude stijl)

■■■■

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk op 30 mei de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school
op de daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar de Citogroep zenden.
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■■■■

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■

3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Frans 1,2 (nieuwe stijl) en Frans (oude stijl) HAVO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■

Tekst 1 Tout le confort moderne dans le caveau du roi des Tsiganes

1 ■

A

2 ■
•
•
•
•

Maximumscore 1
drie van de volgende:
fax
computer
(mobiele) telefoon
(kleuren) televisie
Indien minder dan 3 juiste elementen

3 ■
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 2 Une course extrêmement dure

4 ■
•
•
•
•

Maximumscore 1
drie van de volgende redenen:
hitte
230 kilometer afleggen binnen 6 dagen / afstand
moeilijk terrein
zware bepakking / gewicht van de rugzak
Indien minder dan 3 juiste redenen

5 ■

A

6 ■

A

7 ■

C

8 ■

A

9 ■

Maximumscore 1
«But: tester … des efforts.»

■■■■

0

Tekst 3 Fière de sa «double appartenance»

10 ■

A

11 ■

Maximumscore 1
Nee. «Mais le … vraie richesse.» / «Mais le … est secondaire» / «je n’ai … d’identité» /
«je ressens … vraie richesse» / «je n’ai … vraie richesse.»

12 ■

A

13 ■

C

14 ■

A

■■■■

Tekst 4 Terrifiant: déjà 300 drogues «de synthèse» sur le marché

15 ■

C

16 ■

B

17 ■

■■■■
18 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Alcohol versterkt het gevaarlijke effect van de nieuwe synthetische drugs. / In combinatie
met alcohol zijn synthetische drugs nog gevaarlijker. / De combinatie synthetische drugs
en alcohol kan fataal zijn.
Tekst 5 Un portable dans le cartable
Maximumscore 2
de beweringen 1 en 4
per juiste bewering
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Antwoorden

■■■■

Tekst 6 Tous en piste!

19 ■

A

20 ■

D

21 ■

A

22 ■

B

23 ■

A

24 ■

C

25 ■

B

26 ■

C

■■■■
27 ■

■■■■
28 ■

■■■■

Deelscores

Tekst 7 Elle collectionne sept maris en deux ans
D

Tekst 8 Les Français sabotent leur propre langue
C

Tekst 9 Rollers – Attention, ceci n’est pas un sport

29 ■

A

30 ■

B

31 ■

B

32 ■

A

33 ■

Maximumscore 1
(Omdat de politie dacht dat de skaters opzettelijk) het verkeer hinderden / het verkeer in
de war stuurden / het verkeer in gevaar brachten.

34 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
De dialoog aangaan met de skaters / met één van de leiders.
Maximumscore 2

35 ■

1 Ze bewegen zich graag vrij.

X

2 Ze houden van een avontuurlijke tocht.

X

3 Ze houden zich niet graag aan regels.

X

4 Ze skaten alleen op officiële routes.
5 Ze zijn fel tegen autoverkeer.
Indien 3 juist aangekruiste beweringen
Indien 2 juist aangekruiste beweringen
Indien 1 juist aangekruiste bewering
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Antwoorden

■■■■
36 ■

37 ■

■■■■

Deelscores

Tekst 10 Faut-il boycotter certains jeux vidéo?
B

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
(Amerikaanse) psychiaters, omdat jongeren er hevig door geschokt kunnen worden / een
trauma op kunnen lopen / psychische schade op kunnen lopen.
Tekst 11 Zanna Dashkova

38 ■

A

39 ■

D

40 ■

Maximumscore 1
(Met deze toevoeging wil de schrijfster duidelijk maken dat) Zanna heel snel carrière
heeft gemaakt.

41 ■

A

42 ■

D

43 ■

B

■■■■
44 ■

■■■■
45 ■

Tekst 12 Emploi
Maximumscore 1
ja, 250 miljoen francs
Tekst 13 La sélection de Club Internet
Maximumscore 2
ja, Planfax (http://www.planfax.com) en Prolocs Maps (http://www.geocities.com)
per juist Internetadres

■■■■
46 ■

1

Tekst 14 Sommaire
Maximumscore 1
ja, bladzijde 143

Einde
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