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Onderzoek toont al jaren aan dat Engels Onderzoek toont al jaren aan dat Engels 
het beste geleerd wordt door het te het beste geleerd wordt door het te 
gebruiken (Westhoff, 2008) (Thornbury, gebruiken (Westhoff, 2008) (Thornbury, 
2016) en dat is precies wat de leerlingen 2016) en dat is precies wat de leerlingen 
gaan doen bij het nieuwe vak Cambridge gaan doen bij het nieuwe vak Cambridge 
English. In plaats van ons te richten op English. In plaats van ons te richten op 
zeer specifieke situaties, leren leerlingen zeer specifieke situaties, leren leerlingen 
door zich onder te laten dompelen in de door zich onder te laten dompelen in de 
Engelssprekende wereld. Hierdoor komen Engelssprekende wereld. Hierdoor komen 
ze in authentieke leeromgevingen en ze in authentieke leeromgevingen en 
leren ze vaardigheden die nuttig zijn voor leren ze vaardigheden die nuttig zijn voor 
het dagelijks leven, hun studie of hun het dagelijks leven, hun studie of hun 
professionele toekomst. professionele toekomst. 

De Cambridge English-examens zijn De Cambridge English-examens zijn 
gericht op het gebruik van Engels in gericht op het gebruik van Engels in 
alledaagse situaties. Leerlingen verdienen alledaagse situaties. Leerlingen verdienen 
een certificaat met deze examens dat een certificaat met deze examens dat 
wereldwijd erkent wordt door heel veel wereldwijd erkent wordt door heel veel 
instanties. instanties. 

Verder is het ook gewoon een erg leuk Verder is het ook gewoon een erg leuk 
vak. Leerlingen die graag met Engels vak. Leerlingen die graag met Engels 

bezig zijn krijgen hier ook echt de kans om bezig zijn krijgen hier ook echt de kans om 
hun talenten te ontwikkelen. We gaan in hun talenten te ontwikkelen. We gaan in 
op alle aspecten van de taal. Van lezen en op alle aspecten van de taal. Van lezen en 
schrijven tot uitspraak en gespreksvoering. schrijven tot uitspraak en gespreksvoering. 
Voor de geïnteresseerde leerling dus echt Voor de geïnteresseerde leerling dus echt 
een buitenkans!een buitenkans!

Wat maakt Cambridge English anders?
Cambridge English is meer praktijkgericht Cambridge English is meer praktijkgericht 
dan regulier Engels. Dit valt alleen al op dan regulier Engels. Dit valt alleen al op 
in de taal die gesproken wordt in het in de taal die gesproken wordt in het 
klaslokaal, deze is namelijk Engels. Ook klaslokaal, deze is namelijk Engels. Ook 
wordt er minder aandacht besteedt aan wordt er minder aandacht besteedt aan 
de onderdelen op zich, maar meer aan het de onderdelen op zich, maar meer aan het 
gebruik van deze onderdelen. Het niveau gebruik van deze onderdelen. Het niveau 
van Cambridge English ligt flink hoger dat van Cambridge English ligt flink hoger dat 
dat van het reguliere Engels. dat van het reguliere Engels. 

Goed om te weten
Na aanmelding volgt een toelatingstoets Na aanmelding volgt een toelatingstoets 
die het beginniveau bepaalt. Dit alles houdt die het beginniveau bepaalt. Dit alles houdt 
wel in dat leerlingen echt gemotiveerd wel in dat leerlingen echt gemotiveerd 
moeten zijn om met Engels bezig te zijn. moeten zijn om met Engels bezig te zijn. 
Met andere woorden, ze moeten het vak Met andere woorden, ze moeten het vak 
ook echt leuk vinden. Alleen een goed cijfer ook echt leuk vinden. Alleen een goed cijfer 
voor Engels is niet genoeg, aangezien de voor Engels is niet genoeg, aangezien de 
werkwijze met de gewone Engelse les zo werkwijze met de gewone Engelse les zo 

verschillend is. We maken een aparte verschillend is. We maken een aparte 
lesgroep voor leerlingen die Cambridge lesgroep voor leerlingen die Cambridge 
English hebben gekozen, zodat deze English hebben gekozen, zodat deze 
leerlingen niet in de gewone Engelse les leerlingen niet in de gewone Engelse les 
zitten. Kiest u samen met uw kind niet zitten. Kiest u samen met uw kind niet 
voor Cambridge English, dan volgt uw voor Cambridge English, dan volgt uw 
kind de reguliere Engelse lessen.kind de reguliere Engelse lessen.
Ook goed om te weten: de kosten van Ook goed om te weten: de kosten van 
het uiteindelijke examen zijn het uiteindelijke examen zijn €€ 230. Deze  230. Deze 
kosten zijn voor de ouders. De examens kosten zijn voor de ouders. De examens 
vinden over het algemeen plaats in het vinden over het algemeen plaats in het 
vierde leerjaar. Een enkele uitzondering vierde leerjaar. Een enkele uitzondering 
kan al examen doen in het derde jaar. kan al examen doen in het derde jaar. 

Mocht u nog vragen hebben, Mocht u nog vragen hebben, 
neem dan contact op met de coördinator neem dan contact op met de coördinator 
Cambridge English, dhr. P. Pasterkamp Cambridge English, dhr. P. Pasterkamp 
via p.pasterkamp@berechja.nl via p.pasterkamp@berechja.nl 

Scan de QR voor een 
kennismaking met 
meneer Pasterkamp 
en Cambridge English!

Aanmelden? 
Mail naar p.pasterkamp@berechja.nl 

met daarin: naam, adres, telefoonnummer 
en huidige basisschool.


