Veelgestelde vragen Cambridge English

Wat is Cambridge English?
Het Zuyderzee Lyceym biedt de mogelijkheid om naast de reguliere lessen extra
cursussen te volgen. Eén van deze cursussen is de cursus Cambridge English.
Cambridge English, ook wel vaak versterkt Engels genoemd, biedt leerlingen de
gelegenheid om internationaal erkende diploma’s te halen. Diploma’s die een
meerwaarde bieden bij een latere studiekeuze of (internationale) stage. Een
Cambridge diploma wordt wereldwijd erkend op vele universiteiten en andere
opleidingen.
Cambridge is geen vervanging van de reguliere lessen Engels, maar een extra
lesuur per week.
Voor wie is Cambridge English?
Cambridge English is nadrukkelijk bestemd voor leerlingen die een uitdaging zoeken.
De cursus is beslist niet bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het Engels
en hun Engels willen bijspijkeren. De lesstof zal op een hoger niveau liggen zijn dan
in de reguliere lessen en tijdens de lessen zal veelal Engels worden gesproken, ook
door de cursisten.
Wanneer kan ik (of mijn zoon/dochter) beginnen met Cambridge?
Naast alle andere ontwikkelingsmogelijkheden is er tevens de mogelijkheid vanaf
klas 1 Cambridge te volgen tijdens de ‘Cambridge weken.’ Deze weken worden van
tevoren aangekondigd in de reguliere Engelse lessen. Tijdens de Cambridge weken
zullen brugklassers de kans krijgen om een Cambridge les mee te maken.
De wekelijkse Cambridge English lessen beginnen in principe in klas 2. Later
instromen is ook mogelijk.
Waarom geen wekelijkse Cambridge lessen in klas 1?
De overstap van de basisschool naar de middelbare school is vrij groot, en we willen
leerlingen eerst de tijd geven om daaraan te wennen. Daarnaast zullen de reguliere
lessen Engels ook op hoger niveau zijn dan de meeste leerlingen gewend zijn. Klas 2
leerlingen weten dus beter of ze de extra uitdaging aankunnen.
Uiteraard zijn er leerlingen die het in klas 1 aankunnen. Voor diegenen wordt er soms
een uitzondering gemaakt in overleg met de ouders/verzorgers en mentor.

