
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leerlingen uit leerjaar 1 en 3, 
Beste ouders en verzorgers van de leerlingen uit leerjaar 1 en 3, 
 
 

De wereld wordt steeds internationaler. Via sociale media houden we contact met vrienden over de hele 

wereld en sturen we elkaar regelmatig berichtjes in het Engels. Ook gamers communiceren vaak in het 

Engels. De Engelse taal heeft duidelijk een vaste plek verworven in ons dagelijks leven. Op Nederlandse 

hogescholen en universiteiten neemt het Engels een prominente plaats in. Colleges en studieboeken zijn 

vaker in het Engels. En ook verslagen en scripties worden in het Engels geschreven.  

Veel buitenlandse universiteiten verplichten hun buitenlandse studenten vaak zelfs om een CAE-diploma te 

hebben. 

 

Het Gerrit van der Veen College wil talentvolle leerlingen de mogelijkheid bieden om hun Engels naar een nog 

hoger niveau te brengen. Daarom starten we volgend schooljaar een pilot in de tweede klas met een 

programma Cambridge English dat opleidt tot het diploma ‘Cambridge English: First’ (FCE). Leerlingen 

bereiken in 1,5 jaar een niveau van het Engels dat hen in staat stelt met vertrouwen te communiceren in 

allerhande situaties die in het dagelijks leven voorkomen. Het is een gedegen basis voor leerlingen die in klas 

vier willen doorgaan met het ‘Cambridge English: Advanced’-programma (CAE).  

De huidige derdeklassers kunnen volgend schooljaar als vierdeklasser meedoen met dit pilot en opgaan voor 

het CAE-programma. Voor hen is FCE dan niet meer uitdagend genoeg. 

 

Deze week zijn de meeste leerlingen door hun vakdocent op de hoogte gesteld van deze Cambridge-

programma’s. Zij hebben daarbij onder andere te horen gekregen wat de toelatingseisen zijn (zie onderaan 

deze brief) en welke inspanning zij wekelijks moeten leveren om uiteindelijk deel te nemen aan het FCE-

examen. Meer informatie over Cambridge English en het FCE vindt u op de site: 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/ 

 

Voor dit Cambridge-programma wordt een eigen bijdrage gevraagd van de ouders van 400 euro (200 euro 

per schooljaar) voor de hele cursus (van 1,5 jaar). Voor het afleggen van het officiële examen berekent het 

British Council (exameninstituut) kosten. Voor 2018 bedraagt deze 266 euro voor het FCE, en rond de 300 

euro voor het CAE. Deze komen dus bovenop de 400 euro lesgeld per cursus. 

 

Indien uw kind voldoet aan de eis van een onafgeronde 8, er zin in heeft en u geeft toestemming tot het 

volgen van de cursus, dan zult uw kind van ons een verzoek krijgen om een motivatiemailtje te sturen, 

uiteraard in het Engels. Graag door uw kind zelf geschreven, het hoeft niet foutloos te zijn! 

Indien een leerling net niet voldoet aan de eis van de onafgeronde 8, maar wel potentie heeft volgens de 

vakdocent, dan wordt door vakdocent, mentor en teamleider beslist en bepaald of een leerling alsnog mag 

deelnemen aan de cursus. 

 

Mocht de cursus tegenvallen, omdat het bijvoorbeeld toch te moeilijk blijkt, of omdat uw kind de motivatie niet 

meer kan opbrengen, of er de tijd niet meer voor heeft, dan vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats voor 

het jaar waarin uw kind les heeft. 

 

Heeft u nog vragen, mailt u dan gerust de docent Engels van uw zoon/dochter. 

 

Wij hopen natuurlijk op een grote groep enthousiaste leerlingen volgend schooljaar! 

 

Met vriendelijke groet, namens de sectie Engels, 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca Timman 

 

Eisen zoals besproken met de leerlingen: 

 

 If you have an average of at least an 8 for the following tests, you may join the Cambridge FCE 
programme or CAE programme ; 

o Listening Comprehension (Period 3 or 4); 
o Reading Comprehension (Test Week period 3); 
o Writing Test (Period 4); 
o Grammar Test (Period 4). 

 There is a maximum of 16 students for the programme; 

 There might be an additional entry test if too many students should sign up. 

 Classes start in October 2018 and end in June 2020; 

 There are two classes a week with extra homework; 

 Classes will take place at the end of your regular school day; 

 School asks a financial contribution for the full programme (2 years) for classes and material; 

 Exams are in June/July 2020 (Registration Fee of about 270 Euros); 

 Exam takes place in Amsterdam; 

 For further information ask your teacher. 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 


