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Aan de leerlingen in Mavo-23, Havo-34,
Atheneum-34 en Atheneum/Gymnasium-5
en hun ouders(-s), verzorger(-s)

Referentie: 2019-018/Wrt/Hee
Betreft: uitnodiging informatieavond cursus ‘Cambridge English’

Geachte ouder(-s), verzorger(-s), beste leerlingen,
Voor leerlingen die meer met Engels kunnen en willen biedt het Rietveld Lyceum ook komend
schooljaar weer een cursus ‘Cambridge English’ aan. Zit je in schooljaar 2019-2020 in Mavo-34,
Havo-45, Atheneum-456 of Gymnasium-6? Dan bieden we je de kans hieraan deel te nemen.
Waarom Cambridge Engels?
Als je later wilt gaan studeren aan een universiteit of hogeschool is een goede beheersing van het
Engels tegenwoordig een vereiste. Niet alleen in het buitenland, maar ook op onze Nederlandse
hogescholen en universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Veel studieboeken
zijn in het Engels geschreven, colleges worden in het Engels gegeven, en scripties, proefschriften
en presentaties moeten vaak in het Engels worden gedaan. Ook na de studie blijkt dat mensen
met een aantoonbaar goede kennis van het Engels vaak in het voordeel zijn op de arbeidsmarkt.
Een Cambridge Certificate heeft een meerwaarde vergeleken met andere certificaten voor Engels,
omdat het wereldwijd gewaardeerd en erkend wordt, en een leven lang geldig is. Het is een
internationaal erkende maatstaf waarmee je kunt aantonen op welk (ERK-) niveau jij het Engels
beheerst.
Cursus ‘Cambridge English’
De cursus ‘Cambridge English’ van het Rietveld Lyceum is gericht op de beheersing van de
Engelse taal op een hoger niveau dan het niveau dat op de reguliere afdelingen van het
voortgezet onderwijs aangeboden wordt. Cambridge Engels past goed binnen het ondernemend
onderwijs op het Rietveld Lyceum en richt zich op leerlingen die de ambitie hebben hun Engels
naar een hoger niveau te tillen en die bereid zijn daar extra tijd en energie in te steken.
Informatieavond
Op maandag 11 februari 2019 vindt er een informatieavond plaats voor leerlingen en hun ouders
of verzorgers die geïnteresseerd zijn in het behalen van het Certificate voor Cambridge English.
De avond start om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Wij nodigen jou graag samen met je
ouders of verzorgers voor deze avond uit. In verband met de voorbereidingen voor deze avond
vragen wij je om je voor deze avond aan te melden. Dit doe je door vóór vrijdag 1 februari een
email naar ondergetekende te sturen met daarin je naam, je klas en met hoeveel personen je
komt.
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je naar aanleiding van het
bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Odilia Wortelboer, coördinator Cambridge Engels
(o.wortelboer@rietveldlyceum.nl)

