
Internationally recognised
Engels wordt niet alleen steeds belangrijker in het dagelijks leven,                             
maar neemt ook een steeds prominentere plaats in op Nederlandse universiteiten.

Als je ambities hebt, dan zit je goed op het Peellandcollege!

Leerlingen die dat willen en kunnen worden opgeleid voor “Cambridge English”.              
De Cambridge Certificates zijn wereldwijd bekend en erkend.

Cambridge English at the Peellandcollege
De speciale CE cursus begint in klas 2.

De selectie vindt plaats in de VWO-top brugklas met behulp van een toelatingstoets.  
Het niveau moet niet alleen voldoende zijn (A2 niveau),                                                

maar de docent Engels moet ook een positief advies geven.                       

In 2V en 3V krijgen de Cambridge leerlingen 3½ uur Engels in een aparte groep.

Aan het einde van 3V is het examen voor het First Certificate in English (FCE),          
een examen dat overigens niet verplicht is.

In 4V en 5V kunnen leerlingen weer Cambridge English kiezen, ook nu 3½ uur per week. 
Leerlingen worden in 4CE toegelaten op basis van                                                           

een goed FCE resultaat en/of goede rapportcijfers in 3CE.

Eind 5V doen ze het examen voor het Certificate in Advanced English (CAE).                                                                  



Uiteraard worden de lessen geheel in het Engels aangeboden.                                

De lesmethodes (Gold en Result) bieden gerichte aandacht aan                                      
de vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. En…                                                            

leerlingen worden intensief voorbereid op de Cambridge examens.

Van leerlingen wordt een goede motivatie en extra, enthousiaste, inzet verwacht. 

And the costs are…?
Geen kosten voor extra lessen, alleen kosten in klas 3V en 5V 
voor deelname aan het Cambridge examen in Eindhoven: € 205 (FCE) en € 215 (CAE).

De examens worden overigens afgenomen en beoordeeld door 
Cambridge University in samenwerking met de British Council.

Bij goed resultaat ontvangt de leerling een internationaal erkend certificaat.

Would you like to get more information?

Heb je internationale ambitie of wil je gewoon                                                                                                      
uitstekend uit de voeten kunnen in wereldtaal nummer 1, het Engels?

Bereid je dan vanaf de tweede klas voor                                                                             
op de examens FCE (B2 niveau) en CAE (C1 niveau)!

Voor méér informatie neem contact op met:                                                                                    
dhr. Verbakel, sectievoorzitter Engels of dhr. Geboers, kerngroepleider 4/5/6 VWO.


