Wat kan ik met Engels plus?
Een diploma van Cambridge ESOL vertelt veel over de kwaliteiten van de gediplomeerde
en zijn/haar capaciteiten. Het is een diploma dat erkend wordt door internationale
bedrijven, duizenden werkgevers, overheidinstanties en universiteiten over de hele
wereld. Afhankelijk van hoe ervoor gekozen wordt om de taalvaardigheden in de
toekomst te gebruiken, zal de erkenning van dit diploma ertoe bijdragen om dromen en
ambities tot leven te wekken. Te denken valt aan het leven en werken in het buitenland
of eventueel het volgen van een studie. Werkgevers en andere organisaties kiezen voor
de waarborg van het diploma omdat zij weten dat het hen een betrouwbaar bewijs geeft
van de vaardigheden die ze vereisen.

RUIMTE VOOR
ENGELS PLUS

Hieronder vind je een lijst van gerenommeerde bedrijven die het Cambridge diploma erkennen:
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Harvard Business School
The Sorbonne
University of Cambridge
Yale School of Management
KPMG
PricewaterhouseCoopers
American Express
BMW
The Coca-Cola Company
DHL International
Ford Motor Company
Hewlett-Packard
IBM
Kodak
Microsoft
Nike (Vietnam)
Siemens
Sony (Spain)

SPREEK, SCHRIJF, LUISTER
EN LEES ENGELS IN DE
WERELD OM JE HEEN

Ontdek Engels plus op het Jacob-Roelandslyceum

Grote Beemd 3
5281 CC Boxtel
Postbus 324
5280 AH Boxtel

Toetsing en niveau bepalen

Op het Jacob-Roelandslyceum kun je kiezen voor Engels plus.
Nu je deze folder hebt gelezen, weet je er al heel veel over.

De leerlingen die deelnemen aan de module Engels plus, zullen
op vastgestelde momenten buiten school examens afleggen
om te bepalen of zij aan het vereiste niveau voldoen. Zij worden
getoetst op de verschillende onderdelen die eerder genoemd zijn.
Deze examens zullen worden afgenomen op een locatie ergens in
Nederland.

Wil je nog meer weten?
Kijk dan op de schoolsite:
www.jrl.nl onder onderwijs/profileringen/profilering Engels plus,
of neem telefonisch contact op met het Jacob-Roelandslyceum (0411 - 672 219)
en vraag naar een van de volgende personen:

n mevrouw D. Hezemans, coördinator Engels plus
n mevrouw E. Strang - Appels, directeur onderwijs
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0411 - 672 219
0411 - 684 609
admin@jrl.nl
www.jrl.nl

Wat is Engels plus?

Dit moet je weten over Engels plus?

Vind je Engels een mooie taal en heb je er ook een beetje aanleg voor, dan is er op het
Jacob-Roelandslyceum de mogelijkheid om deel te nemen aan lessen Engels plus.
Net als bij regulier Engels ga je aan de slag met alle vaardigheden van de Engelse taal;
lezen, luisteren, spreken en schrijven. Het grote verschil met regulier Engels is dat je
dieper op de stof in gaat, een snellere ontwikkeling doormaakt met als gevolg dat je in
de 4e klas helemaal klaar bent om deel te nemen aan je eerste ‘ESOL exam’ (English for
speakers in other languages) dat deel uitmaakt van de Universiteit van Cambridge.

Als je dat examen met voldoende resultaat afrondt, word je de trotse bezitter van het FCE
(First Certificate in English), een internationaal erkend diploma dat bekend staat om de
hoge kwaliteit van de beoordeling van het ‘echte’ Engels zoals dat gebruikt wordt tijdens
de studie en in het dagelijks leven. Naast en tijdens de lessen wordt er dieper ingegaan op
enkele aspecten van de Engelse taal. Te denken valt aan verdieping van geschiedenis en
literatuur in de Engelse taal, workshops, contacten met native speakers en internationaal
gerichte activiteiten zoals o.a. een bezoek aan de Universiteitsstad Cambridge.

Engels plus wordt gegeven met de ‘ESOL’- examens van de Universiteit van Cambridge.

Wanneer kan ik met Engels plus beginnen?
In klas 1 kun je in eerst kennis maken met Engels plus. Als je de toetsen voldoende hebt
gemaakt en je toont de juiste instelling, dan kun je kiezen of je hiermee door wilt gaan. In
de laatste periode van de brugklas start je dan definitief met Engels plus.
Kies je er op het einde van klas 1 niet voor en heb je later spijt?
Helaas kun je later niet meer instromen bij Engels plus.

Waarom deze profilering?

In deze tijd van globalisering is het geen
uitzondering meer als je met je diploma op zak
ervoor kiest om een ‘gap year’ aan een high
school of universiteit in het buitenland door
te brengen voordat je aan je vervolgstudie
begint. Het is ook heel gewoon om tijdens
de vervolgopleiding stage te lopen in het
buitenland. Vaak zijn ook de studieboeken
tijdens de vervolgopleiding in het Engels.
Door deze internationalisering wordt het dus
steeds belangrijker om te beschikken over een
goede beheersing van de Engelse taal. Bij de
aanmelding aan een opleiding in het buitenland
wordt ook vaak gevraagd om aan te tonen op
welk niveau de aspirant-student de Engelse taal

beheerst. Dit wordt vergemakkelijkt als je als
student in spé al beschikt over een internationaal
erkend diploma van “Cambridge University” dat
je behaald hebt op de middelbare school.
Engels plus, een kennismaking
Ga je het komende jaar naar het JacobRoelandslyceum, dan kun je kennismaken met
deze profilering. Je volgt een module Engels
plus gedurende acht weken, één blokuur in de
week. Je maakt kennis met de verschillende
vaardigheden binnen de Engelse taal. Er wordt
gewerkt met een werkboek en een tekstboek.
Er worden diverse (diagnostische) toetsen
afgenomen om je niveau te bepalen. De lessen

Buitenschoolse activiteiten
Naast het volgen van de klassikale lessen bestaat er de
mogelijkheid om de taal in de praktijk te brengen. Te denken valt
aan een ‘penpal’-project of een bezoek aan theater, ambassade
of internationale school. In de 4e klas mag je als Engels plusser
mee naar Cambridge. Je verblijft dan bij een gastgezin waar
je de verworven kennis in praktijk kunt brengen. Het is tevens
een leuke beloning na het harde werken voor het examen dat
hiervoor heeft plaatsgevonden.

zijn gevarieerd en de vaardigheden komen op
een afwisselende manier aan bod. Als je de
kennismakingsmodule leuk vond en je hebt
alle toetsen voldoende afgerond, dan kun je
definitief met Engels plus starten.

Hoe wordt dit concreet ingevuld?

Binnen de lessen Engels plus wordt door
middel van diverse werkvormen toegewerkt
naar het examen om het internationaal erkende
FCE te verkrijgen. De leerlingen werken
met studieboeken van een lesmethode die
gerelateerd is aan Cambridge University. Zo
sluiten studie en examen feilloos op elkaar aan.

Tijdens het gebruik van deze methode ontwikkel
je je gespreksvaardigheid, luistervaardigheid,
leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. Het
niveau waarop je uiteindelijk je examen behaalt,
is erkend binnen het Europees raamwerk:
CEF (Common European Framework) en de
Nederlandse variant: GER (Gemeenschappelijk
Europees Referentiekader). Het CEF beschrijft
het niveau van de taalvaardigheid. Het geeft
aan hoe goed de leerling op een bepaald niveau
is in het begrijpen (luisteren en lezen), spreken
(productie en interactie) en schrijven van de taal.

Wat is er zo bijzonder aan Engels plus?
Je krijgt de mogelijkheid om jouw Engelse taalvaardigheid te verbeteren. Door middel van
de lesmethode die gekoppeld is aan Cambridge University, wordt de Engelse taal op een
hoger niveau aangeboden dan in de reguliere lessen. En je behaalt een internationaal
erkend diploma waarmee je kunt aantonen dat je Engels op dat niveau is.
Betekent meedoen met Engels plus dat je minder tijd over hebt om andere dingen te doen?
Nee! De module Engels plus is een verrijkingsprogramma. Je krijgt niet meer huiswerk;
wel krijg je extra tijd om jouw niveau van Engels op de verschillende vaardigheden
verder te ontwikkelen, te trainen en te oefenen.
Krijg ik een cijfer voor Engels plus?
Ja, aan het einde van de brugklas heb je een cijfer voor Engels plus naast het cijfer voor
Engels. In de tweede en derde klas vervangt het cijfer voor Engels plus het cijfer voor Engels.
Kan ik zomaar stoppen met Engels plus?
Nee, je kunt niet zomaar stoppen met Engels plus. In principe maak je de keuze voor
je hele schoolcarrière. In een uitzonderlijk geval kan in overleg met schoolleiding en
docenten besloten worden over te stappen naar het reguliere programma. Dat kan dan
bij de start van een nieuw schooljaar.
Zijn er extra kosten verbonden aan de profilering Engels plus?
Ja, de te behalen examens FCE, CAE en CPE en de buitenschoolse activiteiten zijn voor
rekening van de ouders. Deze kosten worden jaarlijks in rekening gebracht en kunnen
per jaar verschillen.

General English exams
n

FCE First Certificate in English

n

CAE Certificate in Advanced English

n

CPE Certificate of Proficiency in English

