Zeist, 18 februari 2021
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 kiezen steeds
meer leerlingen voor internationale 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. In het geval dat een opleiding dit certificaat (nog) niet erkent, dan kan
er uitgeweken worden naar andere testen (zoals TOEFL, IELTS).
De lessen
Voor de Cambridge lessen worden er 3 aparte Cambridge/Engels-clusters gemaakt,
namelijk 2 voor V5 en 1 voor H5. In deze clusters worden de reguliere lessen Engels
gecombineerd met het Cambridge-programma. Op deze manier kunnen we de lessen
Engels en het Cambridge-programma goed op elkaar afstemmen en overlap voorkomen.
In V5 zullen hiervoor 3 lesuren ingeroosterd worden en in H5 4 lesuren.
Extra Activiteiten
Elk jaar doet een aantal leerlingen mee aan de “Speaking and Writing competition” die
jaarlijks georganiseerd wordt door het Genoodschap Nederland Engeland en Nuffic, in
samenwerking o.a. met de British Council. Zie http://www.nuffic.nl voor meer informatie.
Ook nemen we deel aan het EYP “European Youth Parliament” en andere Engelstalige
debatevenementen. Als het organisatorisch mogelijk is gaan we 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 en de mentor. 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 leerlingen kunnen sinds vorig jaar ook kiezen om een digitaal examen
af te leggen.
De examens worden in Utrecht afgenomen.
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.
In de loop van het jaar zullen de data en kosten voor de examens bekend gemaakt worden.
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)
Naast het materiaal voor Engels maken we gebruik van het volgende 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

Informatieavond:
Op dinsdag 9 maart zijn geïnteresseerde leerlingen en ouders van harte uitgenodigd voor
een voorlichtingsbijeenkomst. Deze begint om 19.00 uur online via Teams
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
Websites:
ESOL (IELTS/ CPE/ CAE) : http://www.cambridge-efl.org/
TOEFL: www.toefl.org
Cambridge examinations, Utrecht : http://www.cambridge-exams-utrecht.nl

Ability is what you're capable of doing...
Motivation determines what you do...
Attitude determines how well you do it.

