Engels op
topniveau

Cambridge English

Waarom?
De toename van het gebruik van het Engels
in de wereld is een feit. Het is de taal van
veel games en websites, van veel films,
televisieseries en popmuziek.
Op Nederlandse universiteiten neemt
Engels een steeds belangrijkere plek in.
Werkstukken (op de universiteit heten
ze scripties en proefschriften) worden
in toenemende mate in het Engels
geschreven. Voor presentaties geldt
hetzelfde.
Het spreekt voor zich dat het dan een groot
voordeel is als je goed Engels kunt.

Cambridge
tes
Certifica
lingen
voor alle leer

Misschien wil je in het buitenland studeren
of wil je bij een internationaal bedrijf
werken. Ook dan is het belangrijk dat
je Engels goed beheerst om duidelijk te
kunnen communiceren met mensen uit
andere landen.
Het Engels is om al deze redenen
veranderd van een vreemde taal naar
een basisvaardigheid. Op het Stedelijk
Gymnasium Nijmegen zien we het groter
wordende belang van het Engels en we
hebben ons curriculum daaraan aangepast.
Cambridge English wordt nu aan al onze
leerlingen aangeboden.
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Hoe?
Het aanbieden van een zesjarig programma
Cambridge English geeft onze leerlingen de
gelegenheid om het Engels op een zeer hoog niveau
te beheersen. Doordat wij de andere vakken in het
Nederlands blijven aanbieden, kunnen wij het hoge
niveau van het onderwijs op ons gymnasium in de
breedte handhaven.
Vanaf klas 1 werken we met een volledig
Engelstalige methode en de voertaal in de lessen
is vanaf de eerste dag zo veel mogelijk Engels.
Wij bieden extra ondersteuning als je moeite hebt
met deze sprong. De methode die we gebruiken in
de onderbouw gaat uit van een communicatieve
aanpak: een taal leer je door te doen!
Omdat we al in klas 1 beginnen met Cambridge
Engels kun je in vijf jaar tijd heel ver komen.
Zelfs het hoogste certificaat kun je halen.
Deelname aan de examens is overigens niet
verplicht, maar al onze leerlingen krijgen de
mogelijkheid hier aan deel te nemen.
Uiteraard blijf je het reguliere eindexamen Engels
in klas 6 doen. De resultaten van onze leerlingen
op de schoolexamens en het Centraal Schriftelijk
Examen zijn uitstekend.
Als examentrainingscentrum bereidt het Stedelijk
Gym Cambridge Engels-examenkandidaten voor.
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Wat is dat?
Je hebt vast gehoord van Cambridge University.

Het is één van de beste universiteiten van de
wereld. De universiteit van Cambridge heeft een
serie examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld
die internationaal gelden als standaard. De
bijbehorende diploma’s worden Cambridge
Certificates genoemd.
In de examens word je getoetst op alle aspecten
van de Engelse taal: lees-, schrijf-, luister- en
spreekvaardigheid. Daarnaast word je getoetst op
kennis van grammatica en woordenschat.
Je krijgt les van gekwalificeerde en enthousiaste
docenten. Een Cambridge-certificaat blijft heel je
leven geldig. Naast hogescholen en universiteiten
zijn er honderden internationale bedrijven die de
Cambridge-certificaten erkennen.
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3 certificaten!
De twee bekendste diploma’s zijn het First
Certificate in English (FCE) en het Certificate in
Advanced English (CAE).
First Certificate in English
Het FCE wordt over de gehele wereld verreweg
het meest afgenomen. Het is een diploma op
bovengemiddeld niveau voor diegenen die het
Engels veelvuldig nodig hebben voor hun werk of in
het dagelijks leven.
Certificate in Advanced English
Het CAE biedt een diploma op zeer hoog niveau en
geeft toegang tot veel buitenlandse universiteiten
en hbo-opleidingen.
Certificate of Proficiency in English
Hiernaast bieden wij onze leerlingen de
gelegenheid om het hoogst haalbare diploma te
halen, het zogenaamde Certificate of Proficiency
in English (CPE). Het CPE is een certificaat voor
vergevorderde leerders van het Engels. Het niveau
is dat van een near-nativespeaker!
Met dit aanbod van alle drie de Cambridgecertificaten onderscheiden wij ons van andere
middelbare scholen.
Kosten
Er zijn geen extra leskosten voor het Cambridgeprogramma. De examenkosten variëren tussen 200
en 240 euro afhankelijk van het type certificaat
(FCE, CAE of CPE).
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Do You Want
To Know More?
www.stedelijkgymnijmegen.nl

