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Velen van jullie komen later op plaatsen terecht waar Engels voertaal is.
Al tijdens stages en studies in het buitenland zal je ervaren dat een gemiddelde beheersing van het Engels niet altijd genoeg is.
Als je in een internationale wereld ook na je middelbare schooltijd uitstekend mee
wilt kunnen, heb je méér nodig.
Niet alleen in het buitenland, maar ook
op Nederlandse universiteiten neemt
Engels een steeds belangrijker plek in.
Colleges zijn steeds vaker in het Engels
en scripties en proefschriften worden
in toenemende mate in het Engels
geschreven.
Engelstalige presentaties zijn heel
gewoon.
Het spreekt voor zich dat vaardigheid in
Engels op hoog niveau daarbij een groot
voordeel is.
Door ons programma Cambridge
English krijg je de kans om het Engels op een hoog niveau te beheersen.
Als je graag wat extra wilt, daagt het Cambridge programma je zeker uit.
Doordat de andere vakken in het Nederlands blijven, heeft Cambridge English geen
nadelige invloed op andere vakken.

Cambridge examens
De Cambridge ESOL examens zijn ontworpen voor kandidaten van alle
niveaus, van het vergevorderde niveau van het Certificate of Proficiency in
English (CPE, niveau C2) tot het beginnersniveau van de Key English Test (KET,
niveau A2). In Nederland komen CAE en FCE het meest voor.
ESOL staat voor English for Speakers of Other Languages.Wereldwijd zijn er
2.000.000 Cambridge ESOL examens per jaar. In Nederland ongeveer 6000.
Er zijn 2000 examencentra verdeeld over 135 landen. De organisatie is in
handen van de British Council.
CAE, Certificate in Advanced English, is een examen op gevorderden niveau,
C1. Het test de beheersing om met vertrouwen in het Engels te communiceren op het werk en tijdens de studie. Mensen met dit diploma ervaren het als
zeer nuttig, omdat het een voorwaarde is tot studeren in het buitenland. Ook
is het vaak een vereiste op hogescholen en universiteiten in Nederland waar
tegenwoordig veel Engelstalige opleidingen zijn. De gemiddelde leeftijd van de
kandidaten ligt tussen de 17 en 19 jaar.
FCE, First Certificate in English, is een examen op een hoog-gemiddeld niveau,
B2. FCE test de beheersing om met vertrouwen om te gaan met verschillende
vormen van geschreven en gesproken Engels.Voor FCE zijn er wereldwijd
meer dan 250.000 kandidaten per jaar. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 15
jaar.
CPE, Certificate of Proficiency in English, is een examen op vergevorderd niveau, C2. Dit is voor kandidaten met vaardigheden op een zeer hoog niveau,
die uitstekend functioneren waar Engels gesproken wordt. Op het Almere
College zou dit voor een kleine groep haalbaar zijn na het behalen van het
CAE.
Op de Cambridge ESOL website – www.CambridgeESOL.org – vind je
gedetailleerde informatie over elk examen, voorbeeldexamens, rapporten over
uitslagen en een lijst van werkgevers en onderwijsinstellingen die de examens
erkennen en gebruiken. In Nederland is de British Council een erkend examencentrum dat open is voor iedere kandidaat.Alle informatie over de data en
locaties van de examens in Nederland kun je vinden op www.britishcouncil.nl.
Scholen kunnen, als de groep redelijk groot is, onderdelen van het examen of
soms het hele examen op school zelf afnemen. De examens worden teruggestuurd naar Cambridge voor het nakijken en de beoordeling.
Kandidaten die geslaagd zijn krijgen een certificaat. Kandidaten krijgen ook een
overzicht van de uitslag per vaardigheid.

Wat gebeurt er in leerjaar 1, 2 en 3
van het
ALMERE COLLEGE?
Omschrijving:
1 lesuur extra per week in klas 1, 2 en 3, naast het gewone programma, een
Engelstalig programma ter voorbereiding op het FCE, Cambridge First Certificate in English, level B2.
In klas één starten we in de tweede helft van het cursusjaar. Je krijgt dan twee
uur extra Engels per week
Kosten:
Eind klas 3 kun je het FCE examen doen. De
kosten voor deelname
aan dit examen zijn voor rekening van je ouders. Deelname is vrijwillig. Deelname aan dit
examen is ongeveer € 200,-- . De British
Council organiseert dit examen.
Doel:
Het je eigen maken van het Engels zodat het
spreken, schrijven , beluisteren en lezen hiervan bijna geen belemmering vormt. Je komt
dicht bij het niveau van een native speaker (iemand die Engelstalig is opgegroeid).We sluiten de lessen af in klas 3, met een internationaal erkend examen en je kunt dus je FCE behalen.
Extra:
Aan deze cursus koppelen we een reis
naar Grittleton House,Wiltshire, Engeland,
Een educatieve 5 -7 daagse reis (indien 7
dagen: inclusief lesprogramma). Een
maand voor het daadwerkelijke examen
dompelen we je onder in de Engelse cultuur, geschiedenis en taal.
Zie www.classesabroad.com. Het is de bedoeling dat alle Cambridge leerlingen
hier aan deelnemen.

Cambridge English in de Tweede Fase
In onze Tweede Fase bestaat de mogelijkheid om Cambridge English af te
sluiten met het Cambridge Certificate
in Advanced English, level C1, ofwel het
CAE certificate.
Dit kan door 2 lesuren extra Engels
per week te volgen, naast het gewone
programma.
Ouders dragen bij in leskosten en
betalen lesmateriaal en het examengeld.
Uitwisseling
Het is mogelijk hier een reis, evt. uitwisseling aan te koppelen. In het huidige
schooljaar gebeurt dit met een High
School in de V.S.
Dit geeft een extra toevoeging aan de
cursus en het is de beste manier om
Engels te leren. Deze reis valt buiten
het reguliere reizenprogramma en is
alleen voor de Cambridge groep.
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