
 

Lekkerkerk, dinsdag 17 april 2012 

Betreft: lessen Frans klas 3Hd – Invictus College, Lekkerkerk   

Aan: dhr. L. KLashorst, coördinator 3e klassen 

 

Geachte heer Klashorst, 

Met spijt moet ik constateren dat het verzorgen van de lessen Frans voor klas 3Hd (de klas van mijn 

dochter Leonie ten Dam) problematisch blijft. Ik schrijf hier blijft, omdat de klas waarin Leonie vorig 

jaar zat (klas 2Ha) hetzelfde probleem kende. Vorig jaar zijn er in haar lesjaar minstens 20 lessen 

Frans uitgevallen t.g.v. ziekte van de lerares. Nadat op termijn een vervanger was gevonden – 

mevrouw Helder – kwam er meer regelmaat in de lessen Frans. Ik heb hierover in dat jaar een korte 

mailwisseling gevoerd met de rector, de heer Rens, waarin ik de hoop en de verwachting uitsprak dat 

de kinderen niet op enig moment zullen worden afgerekend op hun toen reeds opgelopen 

achterstand in de ontwikkeling van de Franse taal. De heer Rens onderkende het probleem. 

Ook in het lopende schooljaar gaat het verzorgen van de lessen Frans aan klas 3Hd van mijn dochter, 

allerminst van een leien dakje. Mevrouw Segrain heeft het lesgeven aan de klas op zeker moment 

stopgezet, naar ik begrepen heb omdat het haar met deze klas ‘te veel werd’. Vele uitvaluren Frans 

waren het gevolg. De Franse lessen van mevrouw Dijkstra, opvolger van mevrouw Segrain, vallen ook 

met enige regelmaat uit, deze week nog op maandag en dinsdag. In totaal is de Franse les dit 

schooljaar ook alweer zo’n 20 keer komen te vervallen. 

 

Met het uitvallen van deze talloze lesuren zullen de leerlingen in eerste instantie verheugd geweest 

zijn. Nu is echter ook bij hen – en in ieder geval bij Leonie en bij ons, haar ouders - het besef 

doorgebroken dat de achterstand in de Franse taalontwikkeling, opgelopen in de afgelopen 

anderhalf jaar, aanzienlijke vormen heeft aangenomen. Ik maak mij zorgen over het niveau van het 

vak Frans dat door deze kinderen dit schooljaar nog behaald kan worden en of dat, voor degenen die 

het in hun profiel willen opnemen, voldoende is om de examenjaren in deze taal met een enigszins 

gerust hart tegemoet te kunnen zien. Mijn dochter staat voor een lastige keuze. Hoewel ze geen 

uitblinker in het vak is, houdt ze wel van de Franse taal en zou ze er graag eindexamen in willen 

doen. 

Bijkomend nadeel van de frequente uitval van de Franse les, is het feit dat er maar zeer weinig 

toetsing heeft plaatsgevonden/plaats heeft kunnen vinden, waardoor de kinderen in afnemende 

mate de kans krijgen om een eventueel eerder in het jaar opgelopen minder resultaat te 

compenseren. Slechte resultaten kunnen hierdoor onevenredig lang op de rapporten door blijven 

dreunen, en doen dat in het geval van Leonie zeker. 

 

Zoals u merkt formuleer ik impliciet geen andere vraag dan om er binnen de mogelijkheden die u 

(het Invictus College) ter hand staan, zeer nadrukkelijk op toe te zien dat het verzorgen van de Franse 

lessen aan klas 3Hd de rest van het schooljaar – en daarna - op adequate wijze geschiedt, zonder dat 

ik daarmee overigens op enigerlei wijze mevrouw Dijkstra wens te bekritiseren. Het leren beheersen 

van de Franse taal en het belang daarvan voor mijn dochter liggen ten grondslag aan deze brief. Een 

noodkreet. Bedankt voor de moeite. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vincent ten Dam (vader van Leonie ten Dam – klas 3Hd)   

 

                                                                     

                                                                         (tekst brief©Floris Sartorius) 


