CAMBRIDGE COURSE

Super
Engels

Als je wilt uitblinken in de Engelse taal of later wilt
studeren in het buitenland, doe dan mee aan de
Cambridge Course. Het zijn speciale, extra lessen
waarin alleen Engels wordt gesproken. Door jou, je
klasgenoten en de docenten. Je krijgt meer lessen
dan bij het gewone vak Engels, zodat je sneller en
meer kunt leren. ‘Cambridge’ is er voor leerlingen
die op het HVC atheneum of gymnasium volgen.

“For me,
Cambridge course is
a skilled, advanced
and educational course.
And above all else, fun!”
QUINTEN
(4-vwo)

Speciaal

De lessen in de Cambridge Course zijn speciaal.
Je bent actief met de taal bezig doordat je er zelf
mee aan de slag gaat. Je voert veel verschillende
opdrachten uit om zo veel mogelijk zélf te leren.
In het tweede jaar ga je met je klas op reis naar
Engeland. Kortom: alles bij ‘Cambridge’ is erop
gericht dat het Engels voor jou bijna net zo
gewoon wordt als het Nederlands.

De HVC

Cambridge
Course

VIJF JAAR

GOOD TO KNOW

In vijf jaar word je opgeleid naar
een ‘Certificate for Advanced
English’. Dat is een internationaal
erkend diploma, gelijkwaardig aan
het eindniveau van het tweetalig
onderwijs. Je doet er apart examen
voor en wie slaagt, heeft een mooi,
internationaal certificaat!

• Per schooljaar heb je twee uur per week meer les dan je bij
gewoon Engels krijgt.
• Alle ‘Cambridge’ lessen zijn in het Engels.
• In het tweede jaar ben je even een weekje all the way
British, want dan ga je met je klas op reis naar Engeland.
• Bij de ‘Cambridge’ lessen wordt meer zelfstandigheid
verwacht en ga je regelmatig zelf op onderzoek uit.
• Tijdens de lessen heb je regelmatig gesprekken met een
native speaker, dat is iemand die oorspronkelijk uit een
Engelstalig land komt.

Nieuwsgierig?

Wil je álles weten over de
Cambridge Course van het HVC?
Vraag onze docenten of leerlingen
om meer informatie.

and would
Do you want to do vwo
you like to learn English very well?
Course!
Sign up for Cambridge

“Doing
Cambridge Course really
made me have a lot of
fun while learning English the
best way. It is very useful now
in my college life.”
JUSTIN
(Marketing Sales
student)

KOSTEN
De kosten voor een jaar Cambridge Course
bedragen € 240,-. De reis naar Engeland in het
tweede jaar kost € 375,-. De kosten voor de
examens in 5-vwo worden jaarlijks bepaald en
verschillen per type examen (paper based of
computer based). Een richtlijn voor deze kosten
is op dit moment € 250,-.
Een van de docenten Engels die de Cambridge
Course verzorgen is Al Cooper:

“Cambridge Course is a great way to learn English!
By using English language during the lessons and
in interesting conversations, your English skills will
develop and improve immensely.”

LAST BUT NOT LEAST
Mochten jij of je ouders thuis toch nog iets bedenken
dat jullie hadden willen vragen, mail dan gerust.
Contactpersoon HVC Cambridge Course: Annette Visser

a.visser@hvc.nl

