VERSTERKT TALENONDERWIJS

Waarom

Cambridge English

____________________________________________

____________________________________________

Op het Theresialyceum willen wij graag dat leerlingen
hun leervermogens optimaal benutten en dat zij - als
ze dat aankunnen - méér doen dan het basisprogramma. Daarom willen wij ons moderne vreemde
talenonderwijs (Engels, Frans, Duits, Spaans en
Chinees) versterken door programma’s aan te bieden
die leiden tot een internationaal erkend certificaat dat
aansluit op het Europees Referentiekader (ERK) voor
deze talen.

Voor Engels hebben wij gekozen voor de Cambridge
ESOL examens (English for speakers of other
languages). Onze leerlingen zullen te maken kunnen
krijgen met de volgende niveaus:

Bovendien is het belangrijk dat een leerling/student
zich kan onderscheiden van anderen door niet alleen
het Engels goed te beheersen maar juist ook de taal
en de cultuur van de belangrijke handelspartners als
Duitsland, Frankrijk en China. Ook daarom kiest het
Theresialyceum voor een versterkt talenonderwijs dat
verder reikt dan alleen de Engelse taal.

Tijdens de open avond kunt u vragen stellen aan
docenten in het vaklokaal Engels/Cambridge.

Alle lessen voor de extra talenactiviteiten zijn
kosteloos. Alleen de kosten voor de externe
examenbureaus zijn voor eigen rekening.

 CAE = Certificate in Advanced English (ERK niveau
C1)
 CPE = Certificate of Proficiency in English (ERK
niveau C2 = hoogste niveau).

Delf Junior Français
____________________________________________

Goethe Deutsch
____________________________________________
We bereiden leerlingen voor op internationaal
erkende certificaten Duits van het gerenommeerde
Goethe-Institut. Ook voor dit vak geldt: doeltaal is
voertaal. Certificaten van het Goethe-Institut bieden
toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen.

DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) Junior
examens zijn officiële Franse taalexamens die overal
ter wereld afgenomen worden. Het behaalde diploma
bevestigt het niveau waarop de Franse taal beheerst
wordt.
In de voorbereiding op het examen is de doeltaal
voertaal; tijdens de lessen wordt alleen maar in het
Frans gecommuniceerd. We gebruiken hiervoor
speciaal ontwikkeld materiaal.

Dele Español
____________________________________________
In de onderbouw in leerjaar 2 en 3 kunnen leerlingen
Spaans als keuzevak in hun pakket opnemen. Aan het
eind van leerjaar 3 hebben de leerlingen niveau A1
bereikt.
We bieden Spaans niet als examenvak aan, maar
bovenbouwleerlingen in leerjaar 4 en 5 kunnen (bij
voldoende belangstelling) wel kiezen voor een module
Spaans . Hierbij werken leerlingen gericht aan het
behalen van het officiële diploma Spaans DELE
(Diploma Spaans als vreemde taal), dit is vergelijkbaar
met Cambridge, Delf Junior of Goethe.

Chinees
____________________________________________
Het Theresialyceum biedt Chinese taal en cultuur als
volwaardig examenvak aan in de bovenbouw van alle
profielen van het vwo. Sinds schooljaar 2016-2017
kunnen vwo-leerlingen het vak in de vrije ruimte
kiezen of als tweede moderne vreemde taal in plaats
van Duits of Frans kiezen.
Eens in de drie jaar gaan de bovenbouwleerlingen op
studiereis naar China, omdat wij aangesloten zijn bij
het Confucius Institute wordt deze reis stevig
gesubsidieerd.
Uitgebreide informatie over het vak Chinese taal en
cultuur op onze school vindt u in de aparte brochure
hierover.

Good practice
_______________________________________________________________________________________________
Examens Delf Junior bestaan op vier verschillende niveaus van het ERK: A1, A2, B1 en B2. Met een B2-diploma is
de beheersing van de Franse taal goed genoeg om toegelaten te worden op een Franse universiteit.
Dit schooljaar volgen maar liefst 225 leerlingen een module Cambridge. In december 2018 gingen zelfs
48 leerlingen van onze school op voor het C1 examen en nog eens 37 leerlingen voor het C2 examen (hoogste
niveau).
Alle leerlingen die de afgelopen jaren examen deden in Chinese Taal en Cultuur zijn glansrijk geslaagd.

