Een internationaal bekend en erkend bewijs van taalvaardigheid Engels.
Veel van onze leerlingen zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in de Engelse taal. Vanuit een brede
belangstelling in algemene zin en vaak ook omdat ze plannen maken voor een toekomst in het
buitenland. Een tastbaar bewijs van je niveau Engels komt dan goed van pas: de Cambridge
Certificates zoals die worden uitgereikt door de University of Cambridge zijn internationaal bekend en
erkend. Vandaar dat onze school al sinds 2006 een traject Cambridge Engels biedt: extracurriculaire
lessen die voorbereiden op de examens voor het Cambridge First Certificate in English (FCE), het
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)en het Certificate of Proficiency in English (CPE). Alle
certificaten zijn te vertalen naar de niveaus zoals omschreven in het Europees Referentiekader voor
talen (ERK).
Klas 4: het eerste certificaat: FCE ofwel ERK-niveau B2
In het derde leerjaar gebruiken alle docenten Engels in de reguliere lessen Engels een methode die
voorbereidt op het FCE-examen. Leerlingen worden aangemoedigd goed hun best te doen: ook het
overgangscijfer voor Engels van de derde naar de vierde klas weegt mee als je je in het vierde leerjaar
wilt opgeven voor de cursus FCE. In het najaar nemen we een instaptoets af en bekijken we hoe een
leerling ervoor staat. Staan alle seinen op veilig, dan kan een vierdeklasser deelnemen aan een
examentraining FCE van november tot en met februari. Het examen vindt plaats begin maart, in
Utrecht. De groepen zijn klein: maximaal 20 leerlingen per groep. Indien mogelijk , wordt de les
geplaatst binnen het reguliere rooster. Lukt dit niet, dan kan de extra les op het achtste uur worden
ingeroosterd.
Klas 5: het tweede certificaat: CAE ofwel ERK-niveau C1
Aan het eind van het vierde leerjaar vindt de toelating plaats voor de cursus CAE. De lessen starten
meteen in de eerste schoolweek. Tot en met eind mei hebben de leerlingen 1 uur per week les,
binnen het reguliere rooster. Pal voor het examen wordt een studiereis van een week naar
Cambridge georganiseerd. Door vier volledige lesdagen door te brengen op een talenschool en te
slapen bij een gastgezin, worden de cursisten ondergedompeld in de Engelse taal. Deze intensieve
voorbereiding komt goed van pas bij het onderdeel Spreekvaardigheid van het examen. Deze reis is
facultatief en alleen toegankelijk voor leerlingen van 16 jaar en ouder.
Klas 6: het hoogste certificaat: CPE ofwel ERK-niveau C2
Zesdeklassers kunnen zich aanmelden voor het hoogste Cambridge Certificaat: CPE. In een korte
examentraining, die plaatsvindt tijdens het achtste lesuur, bereiden ze zich in de maanden november
tot en met februari voor op het examen in maart. Eenmaal in het bezit van dit certificaat, kunnen zij

zich met recht near-native speaker noemen. Een predicaat dat een aanmelding bij een universiteit in
het buitenland of een University College in Nederland goed ondersteunt.
Praktische informatie
Op het moment dat de aanmeldingsprocedure voor een certificaat start, ontvangen alle
ouders/verzorgers een brief. Na aanmelding volgt een instaptoets. Voldoet een leerling aan de
criteria, dan sturen we een bevestiging van aanmelding. Aan deelname aan de cursussen zijn kosten
verbonden, evenals aan deelname aan de externe examens, die in Nederland worden georganiseerd
door The British Council in Amsterdam. Informatie over de examens kunt u aanvragen via
info@gymnasiumhilversum.nl. Ook is er veel te lezen op de volgende
sites: www.britishcouncil.nl en www.cambridgeesol.org.

