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Voorwoord
Sommige bedrijven doen zaken met Franstalige ondernemingen. Dan is het erg handig als je je verstaanbaar
kunt maken in het Frans. Het wordt zeker op prijs gesteld en hoe meer je je bezig houdt met deze mooie taal,
hoe gemakkelijker het voor je wordt om het zakelijk in te zetten.
Iedere les is er aandacht voor:
 Spreek- en luistervaardigheid
 Leesvaardigheid
 Grammatica
 Schrijfvaardigheid
Deze module is geheel gericht op de secretariële functies.
Zoetermeer, mei 2017
Uitgeverij B.O.S.
Sylvia Schulte
Directeur
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Module:

Parlez-vous français?

Hoofdstukken:
Aantal pagina’s:
Verschijnt:

4
69; inclusief opdrachten en grammatica
medio juni verschijnt een nieuwe druk (met ISBN)

Omdat niet iedereen de Franse taal machtig is, is het doel hieronder in het Nederlands beschreven:
Titel
Doel
1.
Se présenter
Wat staat er op een visitekaartje? (naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer, mailadres); introduceer
jezelf en/of een ander; grammatica: persoonlijke en
bezittelijke voornaamwoorden; woordenschat;
telefoongesprekken; informatie aanvragen
2.
Réponses
Informatieaanvragen beantwoorden; werkwoorden
vervoegen; woordenschat
3.
Réactions aux demandes de
Reacties op ontvangen documentatie / offertes;
documentation / offres
woordenschat; grammatica
4.
Traduisez
Vertalen van o.a. telefoonzinnen en zakelijke
correspondentie (o.a. hoe begin/eindig je een brief)
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