CAMBRIDGE MASTER CLASS
Motivatie
Een gedegen kennis van de Engelse taal is tegenwoordig op tal van vervolgopleidingen
onontbeerlijk omdat de colleges vaak in het Engels worden gegeven. Ook vertrekken steeds meer
leerlingen naar buitenlandse opleidingen en/of bedrijven en ook dan is een gedegen kennis van
de Engelse taal een pre. Vaak is ook een toelatingstoets een verplichte zaak.
University of Cambridge’s English for Speakers of Other Languages (ESOL)
De Breul biedt daarom de mogelijkheid voor gemotiveerde leerlingen van havo 5 en vwo 5 en 6,
die over voldoende niveau beschikken om zich verder te bekwamen in het Engels en aansluitend
deel te nemen aan een extern examen met internationale erkenning en status. De leerlingen
kunnen op de Breul de twee hoogste Cambridge certificaat-niveaus halen: de CAE en de CPE. De
certificaten CAE (Certificate of Advanced English) en CPE (Certificate of Proficiency in English)
worden aangeboden door de ESOL (University of Cambridge’s English for Speakers of Other
Languages).
Internationale erkenning
Deze geven o.a. vrijstelling van toelatingstoetsen als een leerling overweegt in een Engelstalig land
te gaan studeren. Daarnaast worden de certificaten erkend door Engelstalige opleidingen hier in
Nederland en door tal van bedrijven. Het is dus een extra pluspunt op een cv.
Helaas worden deze examens door een aantal instellingen (nog) niet erkend. De docent Engels
heeft vaak informatie welke toelatingeisen er zijn voor bepaalde opleidingen en kan, indien nodig
uitwijken naar andere testen (TOEFL, IELTS).
De lessen
Voor de leerlingen die voor een van de Cambridge Certificates (of andere taaltoetsen) opgeleid
willen worden, heeft De Breul een speciale cursus ontwikkeld. Voor deze toets geldt er wel een
toelatingstoets en er moet een positief advies zijn van zowel lesgevende docent als mentor. Deze
e
selectie vindt plaats einde 4 klas.
e
e
In de 5 (en 6 – VWO) klassen wordt twee extra uur les gegeven in kleine groepen naast de
gewone Engelse les. De cursus wordt beschouwd als een aanvulling op de reguliere lessen Engels,
met 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 een ‘near native’ collega verzorgd.
Extra Activiteiten
Volgend jaar gaan we weer meedoen aan de “Speaking and Writing competition” die jaarlijks
georganiseerd wordt door de BBC in samenwerking o.a. met de British Council en de Universiteit
van Utrecht. Zie http://www.bbcawards.com/ voor meer informatie. Ook willen we deelnemen aan
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de DCDS “Debating competition for Dutch schools” en gaan wij weer met de vwo 6 lichting een
bezoek brengen aan Cambridge.
Welke examen is voor jou? CAE of CPE?
Leerlingen krijgen een niveauadvies aan de hand van een taaltest en overleg met de vakdocent.
Ervaring wijst uit dat de CPE alleen geschikt is voor vergevorderde leerlingen.
Wanneer zijn de examens en waar worden ze afgenomen?
De examens voor zowel de CAE als de CPE worden drie keer per jaar afgenomen in maart, juni en
december. De examens worden in Utrecht afgenomen.
Kosten Voor deelname wordt er een bijdrage gevraagd voor de lessen op school en voor het
lesmateriaal. Daarnaast is er nog examengeld verschuldigd.
Voor verder informatie:
mevrouw G. (Gill) Mathews: g.mathews@de-breul.nl
mevrouw I. (Inge) van den Burg: e-mail: i.vandenburg@de-breul.nl
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