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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Bij de aanmelding voor de brugklas kun je je ook aanmelden voor Cambridge Engels.
Engels is de belangrijkste wereldtaal en daarom is een goede beheersing van die taal in veel
beroepen erg belangrijk. Door het volgen van Cambridge lessen wordt je taalkennis op een hoger
niveau gebracht en bereid je je voor op een Cambridge diploma in het derde leerjaar. Dit is
internationaal erkend.
Cambridge Engels op het Cambium betekent het volgende:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Je hebt in de brugklas een lesuur extra op het gewone rooster.
Je hebt ongeveer een uur extra huiswerk per week voor Cambridge.
Je bent al goed in Engels op de basisschool en je wilt een hoger niveau bereiken
Je neemt deel aan enkele Cambridge activiteiten.
Je werkt toe naar deelname aan het Cambridge examen in het derde leerjaar.

Er vindt geen selectie plaats bij de aanmelding: als je je opgeeft doe je mee. Je moet je wel afvragen
of je de extra tijd die we van je vragen ook echt hebt. Ook nodigen we je uit voor een intakegesprek
en een test. Hiermee kunnen we vaststellen wat het beginniveau is van elke leerling.
Je kiest het vak voor het hele jaar. In de loop van het jaar krijg je een studieadvies. En aan het eind
van het schooljaar kies je of je ermee door wilt gaan in de tweede en derde klas.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de lessen Cambridge Engels en de Cambridge
activiteiten. Er zijn wel kosten voor deelname aan het examen van Cambridge. Het examen wordt in
het derde leerjaar afgenomen door de British Council. Er moet rekening gehouden worden met een
bedrag van ongeveer 250 euro.
Met vriendelijke groet,
De directie

Naam: ……………………………………………………………………………………… ,
meldt zich aan voor Cambridge Engels in de brugklas.
Handtekening leerling:
Naam: ……………………………………………………………………………………… ,
ouder/verzorger van bovengenoemde leerling, stemt in met de aanmelding voor Cambridge Engels.
Handtekening ouder/verzorger: ………………………………………………..

