W I E V E R ZO RGT H E T
C A M B R I D G E- P RO G R A M M A?

H O E K A N I K M I J N ZO O N / D O C H T E R
AANMELDEN?

De Cambridge-lessen worden gegeven door vakdocenten
Engels van het Harens Lyceum. De organisatie en cijfer
bepaling van de examens zijn in handen van een on
afhankelijke instelling, namelijk de British Council.
Hoewel we als school natuurlijk ons best doen om de
leerlingen zo goed mogelijk voor de dag te laten komen,
kunnen wij geen sluitende succesgarantie geven. In de
onderbouw verzorgen gekwalificeerde docenten Engels
de lessen, waarbij het accent ligt op het ontwikkelen van
vaardigheden en het vergroten van woordenschat.

Tijdens de eerste periode in jaar 1 inventariseren de
docenten welke leerlingen de Cambridge lessen zouden
kunnen en willen volgen.
Aan het eind van de derde klas informeren de docenten
Engels de leerlingen over wat ze kunnen verwachten als ze
voor Cambridge Advanced English kiezen in jaar 4. Na de
kerstvakantie in jaar 5 vindt de definitieve inschrijving voor
het Cambridge examen CAE of CPE plaats.

H O E V E E L KO ST D E C U R S U S
CAMBRIDGE ENGLISH?
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van het
lessen programma, De kosten voor deelname aan het
examen zijn ca. 260 euro.
Zie ook: www.britishcouncil.nl

C A M B R I D G E I N H E T KO RT
• In klas 1 vormen we een groep Cambridge First English
en in klas 4 een groep Cambridge Advanced English.
• In klas 5 wordt het CAE-examen afgenomen
• Tijdens de lessen spreken we alleen maar Engels.
• Toelating vindt plaats op grond van talent, motivatie,
inzet en resultaten.
• De kosten voor het examen zijn ca. 260 euro.

C AMBRIDGE ENGLISH
Sinds het schooljaar 2009-2010 bieden we in de bovenbouw lessen
Cambridge English aan: lessen Engels waarmee leerlingen de inter
nationaal erkende Cambridge Certificates kunnen behalen. Inmiddels
zijn we een Cambridge Preparation Center geworden. Vanwege de
succesvolle aanpak gaan we Cambridge English nu ook in de onderbouw
aanbieden.
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WAAROM CAMBRIDGE ENGLISH?
Veel van onze leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels voertaal nummer
één is. Wie in een wereld van internationalisering uitstekend wil meekomen, heeft een
Engelse taalvaardigheid op hoog niveau nodig. Met het programma Cambridge English
bieden we leerlingen de mogelijkheid om het Engels op een dergelijk hoog niveau te
leren beheersen. Leerlingen die graag wat meer willen, voelen zich door het Cambridge
programma extra uitgedaagd.

Cambridge University is een sterk merk. Al sinds 1209
hebben vele generaties studenten hier hun opleiding
gevolgd, op onbetwistbaar topniveau. De universiteit
van Cambridge heeft een serie examens Engelse taal
vaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als
standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge
Certificates genoemd.

Cambridge English vraagt van de leerling zowel een extra
studie- als tijdsinvestering. Aan het eind van klas 3 is er de
mogelijkheid om het examen voor het FCE te doen en aan
het eind van jaar 5 het CAE of CPE. Op deze manier houden
wij de eindexamenklassen vrij van Cambridge English
zodat leerlingen zich kunnen concentreren op het behalen
van hun diploma.

De drie bekendste diploma’s zijn het zogenaamde First
Certificate in English (FCE) en het Certificate in Advanced
English (CAE) en het Certificate of Proficiency in English
(CPE). Doordat het niveau van het Cambridge English
de vwo-eindtermen overstijgt, vormen de Cambridgecertificaten een waardevolle aanvulling op het school
diploma.

W AT Z I J N D E V O O R W A A R D E N O M
MEE TE KUNNEN DOEN AAN DE
LESSEN EN DE EXAMENS?

HOE WORDT CAMBRIDGE ENGLISH
HIER OP SCHOOL GEORGANISEERD?
In jaar 1 krijgen de leerlingen de mogelijkheid om naast
hun reguliere lessen een uur Cambridge English te volgen.
Deze lessen leggen de nadruk op taalvaardigheden en de
zogenaamde life skills, zoals creative and critical thinking
and collaboration. De voertaal is Engels.
In klas 4 en 5 krijgen de leerlingen naast de reguliere
uren Engels een extra uur Cambridge English. Tijdens de
Cambridge lessen worden diverse taalvaardigheden van
het vak uitgebreider geoefend en verdiept. Zo is er onder
andere extra aandacht voor spreekvaardigheid. We werken
met een speciale methode en spreken uiteraard alleen
maar Engels tijden de les. De focus ligt op de voorbereiding
op het Cambridge Advanced exam.

Elke leerling in jaar 1 die goede resultaten in periode 1 voor
Engels heeft gehaald en gemotiveerd is en meer uitdaging
zoekt, mag in periode 2 starten met Cambridge English.
Leerlingen die willen meedoen aan het Cambridge-examen
en het bijbehorend tweejarige traject (in klas 4 en klas 5)
dienen minimaal een goede voldoende te hebben behaald
voor Engels in de onderbouw. Het spreekt voor zich dat
affiniteit met de Engelse taal en Angelsaksische cultuur en
de motivatie van de leerling, de kans op een succesvolle
afronding vergroten. Uiteindelijk beslist de docent Engels
in overleg met de mentor of een leerling toegelaten wordt
voor het examen.

