
Vind jij Engels leuk en ben je er ‘best al wel goed in’? Dan 
is Cambridge Engels vast iets voor jou. Als je daarvoor 
kiest, krijg je naast de reguliere lessen Engels, extra lessen 
Cambridge Engels. Zo kun je naast je middelbare school-
diploma nog een internationaal erkend diploma halen. 

WAT IS CAMBRIDGE ENGELS 

De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en 

examens Engelse taal ontwikkeld voor leerlingen die zich 

willen verdiepen in de Engelse taal. Met het goed afronden 

van de jaarlijkse examens krijg je een diploma, ‘Cambridge 

Certificates’ genoemd. De twee bekendste certificaten zijn 

FCE (First Certificate in English) en het CAE (Certificate in 

Advanced English). Het voordeel van een Cambridge certi-

ficaat is dat dit certificaat wereldwijd erkend wordt.

VOOR WIE?

Het tempo en het startniveau van Cambridge Engels is dus-

danig hoog dat een voorselectie nodig is. Iedereen mag zich 

inschrijven, maar de docent bepaalt of het startniveau vol-

doende is om aan de lessen deel te nemen. Talent en doorzet-

tingsvermogen zijn nodig om uiteindelijk met succes de op-

leiding af te ronden. De lessen worden naast het reguliere 

lesrooster gegeven. Je hebt dus een extra lesuur op school.  

 

DE LESSEN

In de lessen besteden we met name aandacht aan lezen, 

schrijven, spreken en luisteren. Daarnaast is er aandacht voor 

grammaticale structuren en idioom. We vinden het belang-

rijk dat je Engels durft te spreken en doen daarom ook veel 

spreekoefeningen in de les. De methode biedt de onder-

delen op een gevarieerde en uitdagende manier aan. Aan 

het eind van het jaar doe je je examen voor het betreffende 

niveau en krijg je, bij voldoende resultaat, een certificaat.  

HOE WERKT ONZE WEBSITE?

Via de roze knoppen in het hoofdmenu komt u bij de 
informatie die u zoekt.

 Om informatie te vinden, kunt u ook gebruik maken van het 
zoekvenster.

 De gekleurde knoppen helemaal links bovenaan staan voor de 
deelscholen. Elke deelschool heeft een eigen kleur. Als u op de 
knop naar keuze klikt, komt u rechtstreeks op de deelschoolsite.

 Rechts op de pagina vindt u de knoppen waarmee u kunt 
inloggen op de website, Magister en It’s learning. U en uw 
kind ontvangen hiervoor de inlogcodes. 

 Op Magister kunt u het rooster, de cijfers, het huiswerk en de 
absentie van uw zoon of dochter bekijken.

 Rechts op het beginscherm onder het kopje Agenda vindt u 
de jaarkalender van de school. Hier staat niet het programma 
vermeld van de afzonderlijke deelscholen; de jaarkalender van de 
deelschool van uw kind vindt u op de betreffende deelschoolsite.  

De meest actuele informatie en het nieuws staat in het 
midden van de website.
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