Kruisbergseweg 4
Postbus 126
7000 AC Doetinchem
T: (0314) 32 67 48
E: info@rietveldlyceum.nl

Doetinchem, 22 februari 2019

Aan de ouder(-s), verzorger(-s) van de
leerlingen uit Mavo-23, Havo-34 en
Atheneum/Gymnasium-345.

Referentie: 2019-056/Wrt/Bnn
Betreft: Cambrigde English
Geachte ouder(-s), verzorger(-s),
Vorige week hebben wij onze voorlichtingsavond over Cambridge English gehad. Wij kunnen
terug kijken op een geslaagde avond.
In verband met de grote belangstelling hebben wij getracht de belangrijkste feiten nog even op
een rij te zetten, zodat ook leerlingen en ouder(-s) die niet aanwezig konden zijn goed
geïnformeerd zijn over Cambridge English.
Cambridge English op het Rietveld Lyceum
• 15 – 20 bijeenkomsten op donderdagmiddag van 14.30 –16.00 uur
• De lessen worden in kleine klassen, volledig in het Engels gegeven
• Leerlingen volgen Cambridge Classes naast hun reguliere lessen
• Gymnasium leerlingen kunnen uitsluitend in het 6de leerjaar deelnemen
• Leerlingen die aan het programma mee willen doen hebben; motivatie, discipline,
doorzettingsvermogen en interesse in de taal nodig om het traject succesvol af te ronden
• De Cambridge Classes richten zich vooral op de verfijning van de taal en het vergroten
van het zelfvertrouwen om de taal te gebruiken. Er is veel aandacht voor de
vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) en het gebruik van de taal zoals die
bedoeld is. Verder wordt er veel aandacht besteed aan de examens zodat de leerlingen
niet voor onaangename verrassingen komen te staan.
•

Er worden drie niveaus aangeboden:
• The First Certificate in English (FCE)
Hiermee bewijs je dat je, zonder moeite, feilloos in elke willekeurige situatie in staat bent
de Engelse taal te gebruiken. Wonen, werken en studeren in een Engelstalig land is
hierdoor geen probleem
• The Certificate in Advanced English (CAE)
Instanties, bedrijven en scholen (wereldwijd) accepteren CAE als bewijs van een hoge
beheersing van de Engelse taal. Je bent in staat om je feilloos, op een hoog, academisch
niveau uit te drukken, zowel in woord als in geschrift
• The Certificate of Proficiency in English (CPE)
Dit is het hoogst haalbare voor een niet ‘native speaker’. Weet je dit niveau te behalen
dan word je beschouwd als een ‘near native speaker’. De beheersing van de taal is van
een geraffineerd en verfijnd niveau.

•

•

•
•

De kosten (onder voorbehoud) verschillen per niveau: FCE kost € 420,00, CAE kost €
440,00 en CPE kost € 460,00. De kosten zijn inclusief lessen, lesmateriaal en
examengeld
Leerlingen die belangstelling hebben maken donderdag 4 april 2019 een assessment test
om het juiste niveau vast te stellen. De test bestaat uit een officiële Cambridge pre-test
en een motivatie brief. De test duurt ongeveer 60 minuten en de kosten bedragen
€ 6,00.
Leerlingen betalen € 6,00 voor de pre-test bij de receptie van de school via hun
leerlingenpas
Leerlingen ontvangen binnen een week uitslag en advies. Naar aanleiding van de uitslag
kunnen leerlingen zich officieel inschrijven. Voor de zomervakantie krijgen de leerlingen
een bevestiging van hun inschrijving. De inschrijving is dan vervolgens bindend.

Op de website van het Rietveld Lyceum staat de volledige PowerPoint presentatie, zodat u deze
nog eens rustig kan nalezen.
Cambridge biedt ook extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke leerbehoeftes. U kunt
hierbij denken aan: extra tijd, vergrote tekst, gebruik computers, voorgelezen examens enz. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar de volgende site:
http://www.cambridgeenglish.org/help/special-requirements/.
Over Cambridge valt veel te vertellen, wilt u meer weten dan verwijzen wij u naar de site
http://www.cambridgeenglish.org/, hier kunt u alle informatie vinden over toetsen, niveaus,
werkwijze enzovoort.
Voor verdere vragen over Cambridge English verwijzen wij u naar de lesgevende docenten.
Mevrouw Annemiek Knaven a.knaven@rietveldlyceum.nl of ondergetekende via
o.wortelboer@rietveldlyceum.nl
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Odilia Wortelboer, docent Engels

