wat zijn de voordelen van
het cambridge, delf, goethe en
chinees programma?
• Verwerving van internationaal (h)erkend
certificaat op ERK-niveau
• Nuttig voor studie in het buitenland
• Geeft kleur aan het CV van uw kind
• Extra uitdaging
• Steviger basis voor het eindexamen

Moderne vreemde talen:
je paspoort voor Europa
en de wereld

Wereldwijde herkenbaarheid
het gemeenschappelijk europees
referentiekader voor talen
Je bent geïnteresseerd in de wereld om je heen. Soms oriënteer je je al
vroeg op een studie of een gap year in het buitenland. Een aantoonbare
vaardigheid in de moderne vreemde talen komt dan goed van pas.
Vandaar dat steeds meer leerlingen kiezen voor het behalen van een
certificaat in de talen Engels, Frans of Duits. Belangrijkste voordeel
van een officieel erkend certificaat is de wereldwijde herkenbaarheid.
Zo wordt je toelating op een buitenlandse universiteit eenvoudiger.
Bovendien voel je je eerder thuis in een land als je de taal beheerst.
Dat geldt zeker wanneer je een toekomst in Azië overweegt:
dan kun je het vak Chinees volgen.

het ggh biedt aan:
engels:
cambridge english
certificates
The British Council organiseert de
examens voor de University of Cambridge.
De school biedt:
• In klas 4: Cambridge First
(FCE, niveau B2);
• In klas 5: Cambridge Advanced
(CAE, niveau C1);
• In klas 6: Cambridge Proficiency
(CPE, niveau C2).

frans:
delf certificaten
De school biedt je de mogelijkheid om
in het vijfde leerjaar het DELF (Diplôme
d’Etudes en Langue Française) certificaat
te verwerven voor niveau B2. De examens
worden georganiseerd door het Institut
Français en het certificaat wordt afgegeven
door het Franse ministerie van onderwijs.
￼

duits:
goethe zertifikat

niveaus
Het Gemeenschappelijk Europees
Referentiekader (ERK) voor talen
onderscheidt verschillende, internationaal
erkende niveaus. A1 is het laagste niveau,
C2 is het niveau van de ‘near native
speaker’.

hoe zijn de cursussen
georganiseerd op school?
De cursussen worden op school gegeven,
door bevoegde en op het gebied van

Cambridge/DELF/Goethe bijgeschoolde
docenten. De lessen maken bij Frans
en Duits deel uit van het reguliere
programma. Alle geëxamineerde
vaardigheden worden tijdens de
lessen geoefend. Je kunt er als leerling
vervolgens voor kiezen om mee te doen
aan het externe examen.
Bij Engels is het anders georganiseerd.
Om een Cambridge certificaat te behalen,
volg je ingeroosterde lessen die los staan
van het reguliere programma.

Voor het vak Duits zorgt het Goethe
Institut wereldwijd voor de verspreiding
van de Duitse taal en cultuur. In de vijfde
en zesde klas van onze school kun je
deelnemen aan een cursus die opleidt tot
een Goethe certificaat op B2- of C1-niveau.

chinese taal en cultuur
Bij het vak Chinees doe je kennis op
van een niet-Europese taal en cultuur.
Dit zorgt voor de ontwikkeling van je
taalgevoel en een verbreding van je
horizon.
Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
heeft met de Chen Jinglun Highschool
in Beijing en met de Shanghaishi
Xinzhuang High School in Shanghai een
uitwisselingsproject. De uitwisselingen
geven je als eindexamenleerling Chinees
de mogelijkheid nader kennis te maken
met de Chinese taal en cultuur. Voor jou
is dit contact met Chinese leeftijdsgenoten
en de Chinese cultuur een belangrijke
en zelfs essentiële aanvulling op je
onderwijscurriculum.
Op onze school heb je de mogelijkheid
om eindexamen te doen in Chinees (ERK
A2+ niveau). Met dit cijfer op het diploma
heb je een streepje voor bij de toelating
tot de opleiding van je keuze. Chinees
is in Nederland nog een uniek vak dat je
onderscheidt van de andere kandidaten.

