


Cambridge voorlichting 3V 

Wat houdt kiezen voor Cambridge in?

- Zelfde aantal lessen als bij Engels regulier, maar “English only!”

- Veel aandacht voor vaardigheden: in de eerste plaats de productieve vaardigheden: spreken en schrijven

- Uitbouwen van woordenschat is wezenlijk; minder tijd voor uitleggen/inoefenen van losse                                      
grammatica

- kleinere klassen (streven naar maximaal 20)

- In het algemeen betekent deelname meer huiswerk (o.a. schrijven) t.o.v. leerjaar 3

- schoolcijfer telt niet mee bij de overgang (vergelijken van appels en peren)     

- in juni examen First(of Advanced)  - kosten ± € 220 (of €242) (kosten bij individual
registration First € 266/ Advanced € 293 – Kosten kunnen door Cambridge worden aangepast) 

certificate wereldwijd gekend en erkend door overheid (werkvergunning), bedrijven en universiteiten – vrijwel altijd is een 

Advanced certificate of Proficiency certificate bewijs van voldoende taalvaardigheid in het Engels. 



Redenen om vóór Cambridge Engels te kiezen:

• Leerling heeft plezier in Engels en vindt het leuk om ACTIEF met de taal bezig te 
zijn

• Leerling vindt het leuk om het beste uit zichzelf te halen en is eigenlijk niet 
tevreden met een zesje

• Leerling kan redelijk zelfstandig werken en is bereid om daar 
verantwoordelijkheid in te nemen.

• Leerling erkent de waarde van een certificaat voor de toekomst



Redenen om niet voor Cambridge Engels te kiezen:

• Leerling heeft tijd nodig voor het gewone huiswerk; de overgang naar tweede 
fase is al meer dan gewoon overgang naar de volgende klas

• Leerling heeft niet bovengemiddelde interesse in Engels en vindt het niet leuk 
om in het Engels te praten of een Engels boek te lezen

• Leerling is meer gebaat bij een strakkere lesmethode



-

Wat gebeurt er na 4 vwo?

- Aan het eind van 4 vwo  kiest de leerling voor een vervolg in 5-6 vwo voor een vervolg 
in de Cambridge stroom of voor een vervolg in de regulier Engelse stroom

- na de 4e terug naar reguliere lessen is mogelijk, maar niet tijdens het 4e jaar

- bij de Cambridge stroom in klas 5 en 6 hoort een apart PTA waarin  recht wordt gedaan 
aan de voorbereiding voor het (verplichte) Cambridge examen in 6 vwo.

- bij herinstroom in de “gewone” lessen geldt het gewone PTA

- In klas 5 en 6 kan er niet meer worden gewisseld van stroom (behalve bij doubleren in 5 
vwo)
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CRITERIA VOOR TOELATING TOT  DE  CAMBRIDGE KLAS 4VWO:

 de huidige docent geeft een positief advies 

 de leerling scoort ten minste een 7,5 op het rapport van periode 3

 de leerling neemt(in overeenstemming met het advies van de vakdocent) in klas 3 deel                                         
aan het Anglia examen op advanced niveau of hoger. 

 de leerling maakt een voldoende toelatingstoets (indien aan slechts één ander 
criterium wordt voldaan

• Voor toelating moet ten minste aan 2 criteria worden voldaan.
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Hoe gaat het nu verder….?

 In periode 3 gaan Cambridge docenten de Engelse les in en vertellen iets over de 
mogelijkheid om Cambridge Engels te gaan doen en wat dat inhoudt.

 De leerlingen ontvangen via Magister mail om hun interesse voor Cambridge kenbaar te 
maken. Deze mail wordt ook verstuurd naar de ouders indien het mailadres op school 
bekend is.

 Nadat de deadline voor opgave is verstreken, wordt in kaart gebracht of de leerling al 
aan twee criteria voldoet. 

 Leerlingen die aan slechts één criterium voldoen worden uitgenodigd voor de 
toelatingstest.

 De leerlingen die deel hebben genomen aan de toelatingstest krijgen via Magister te 
horen of ze in 4V deel mogen nemen aan Cambridge – andere leerlingen horen dit via 
de eigen docent. Let op dat dit ook juist wordt ingevuld in het formulier dat naar de 
decanen gaat.
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Maar wat nu als ….

Een leerling aan het einde van het schooljaar naar 4 havo gaat?

Op havo 4 geen aparte stroom voor Cambridge; wel mogelijkheid om Flex Cambridge te 
doen. 

Aan het begin van de 4e inschrijving hiervoor.
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Vragen?
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