
WELCOME



 Ability is what you're capable of doing...

 Motivation determines what you do...

 Attitude determines how well you do it.



 Taalexamen op C1 of C2 niveau

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

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


 Vervolgopleidingen, omdat de colleges vaak 
in het Engels worden gegeven (IBA en 
University College.

 Buitenlandse opleidingen en/of bedrijven

 Staat goed op een CV!



 Havo 5 

 VWO 5 en 6 

Toelatingscriteria:

Toelatingstoets

Positief advies van vakdocent Engels

Geen negatief advies van overige
docenten/mentor/afdelingsleider



 Er komt zowel voor VWO 5 en 6 als voor HAVO 5 
een Cambridge cluster

 de nadruk op toegepaste grammatica en 
idioomopbouw naast een uitgebreide training van 
de 4 vaardigheden (luisteren, lezen, spreken, 
schrijven)

 De lessen worden door een ‘native speaker’ en 
twee ‘near native’ collega’s verzorgd

 Iedere periode een diagnostische toets. 

 Indicatie van voortgang en inzet naar ouders. 



 Na toelating worden de leerlingen ingeroosterd bij 
een docent.

 Deze groepen worden beschouwd als een ‘cluster’ 
en als zodanig ingeroosterd (eventueel samen met 
regulier Engels)

 Leerlingen krijgen een pre-toets met advies 
voordat zij zich opgeven voor het examen. 



This year

 Debating
 Deelname aan BBC Public speaking and writing award
 V6 Bezoek aan University of Cambridge (onder voorbehoud)

 Deelname aan European Youth Parliament
 Model United Nations



 Kosten (schooljaar 2019-2020):
 Voor deelname wordt er een bijdrage gevraagd voor de lessen op 

school:
 - €162,50  voor Vwo 5/6 en € 90 voor havo 5.
 Examens: dit jaar bedroegen de kosten:
 - CAE €242,-- (paper-based exam) en €262,-- (computer-based exam)
 - CPE €260,-- (paper-based exam) en €280,-- (computer-based exam)

 Lesmateriaal:
 V5/6: Grammar and vocabulary for Cambridge Advanced and 

Proficiency. Richard Side and Guy Wellman. Pearson Education Ltd. 
Longman Press (wordt besteld door school)

 Prijs: €41,50
 H5: Compact Advanced
 Cambridge University Press (wordt besteld door school)
 Prijs: €34,00



 Aanmeldingsformulier invullen en ondertekenen

 Inleveren voor of op maandag 15 april ivm met inroosteren en 
pre-testen.

 De betaling voor de lessen wordt in de loop van het kalender 
jaar geïnd

 De examengelden worden betaald bij het aanmelden voor het 
examen



Voor verder informatie:

 Gill Mathews: e-mail g.mathews@de-breul.nl

 Inge van den Burg: e-mail i.vandenburg@de-
breul.nl

 Eline Zuidema: e-mail e.zuidema@de-breul.nl

 Web sites: ESOL (IELTS/ CPE/ CAE) 
http://www.cambridgeenglish.org/
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