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Waarom Cambridge English?
Cambridge English is een unieke benadering van het lesgeven, leren en beoordelen van het Engels.
Het is een combinatie van de ervaring en expertise van Cambridge Assessment English en
Cambridge University Press.
-

Ontwikkelen van Engelse vaardigheden, in levensechte situaties
Examens voor alle niveaus en verschillende doeleinden
Wereldwijd erkend voor werk, immigratie en studie
Diverse voorbereidings materialen en onderwijsondersteuning
Internationaal en wereldwijd beschikbaar

Cambridge Exams?
Cambridge examens algemeen: Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking

First Certificate in English (FCE):
FCE is een intermediate-level Cambridge ESOL (English for Speakers of Other languages) examen
Level B2 of the Council of Europe’s Common European Framework of Reference.
Certificate in Advanced English (CAE)
CAE is een advanced level Cambridge ESOL (English for Speakers of Other languages) examen
Level C1 of the Council of Europe’s Common European Framework of Reference.

Cambridge English op het Alkwin?
Cambridge English is een unieke benadering van het lesgeven, leren en beoordelen van het Engels. Het is
een combinatie van de ervaring en expertise van Cambridge Assessment English en Cambridge University
Press.
- De leerlingen van klas I krijgen de mogelijkheid om in klas I + II een uur in de week
examenvoorbereiding te volgen.
- De kosten van 220-245 euro voor het examen worden via school voldaan en zijn voor eigen rekening.
- Om toegang te krijgen tot het programma moet er eerst voldaan worden aan het instapniveau via de
entreetoets.
- Inschrijving en organisatie van de examens kunnen via het Alkwin geregeld worden.
- Examens organiseren we op school maar zijn onder toezicht en controle van de British council.
- Examens worden afgenomen door examinatoren van Cambridge assessment English.
- Stoppen kan alleen in overleg met de Cambridge coördinator van de specifieke jaarlaag.

Voor wie?
-

Cambridge Engels is een extra uitdaging voor leerlingen die nog meer uit het vak Engels willen halen.
Voor leerlingen die zelfstandig genoeg is deze uitdaging aan te gaan.
Voor leerlingen die bereid zijn hard te werken om dit mooie certificaat te gaan behalen.
Voor leerlingen die niet bang zijn voor een extra uur in het rooster.
Voor leerlingen die er over nadenken om later iets in het buitenland te gaan doen.
Voor leerlingen die Engels gewoon heel erg leuk vinden!

Kortom: leerlingen die er echt voor willen gaan!

Belangrijke data in Vooruitzichten (website)
-

Digitale Q&A per Google Meet op 14 februari, 19 uur door Mike JOM.

-

Brief met entreetoets opgave naar leerlingen: week van 7 - 11 maart

-

Entreetoets dinsdag 29 maart 5e uur voor brugklassen 1A t/m 1K (afhankelijk van waar het maatwerk
mentoruur geroosterd is). Voor 1mh vindt dit plaats tijdens een les Nederlands.
11 - 15 april: opgeven Cambridge brief met Cambridge Link én betaallink met betalingstermijn tot de
meivakantie.

