CAMBRIDGE ENGLISH MASTERCLASS
KLAS 2 – CURSUSJAAR 2021-2022
Wat is Cambridge English Masterclass?
Vanaf de tweede periode van de talentmodules (half november) bereiden een
aantal leerlingen uit verschillende tweede klassen zich gedurende twee
schooljaren voor op het behalen van een Cambridge First Certificate in English
(FCE). Dit diploma is gebaseerd op examens die afgenomen en beoordeeld worden
door de Universiteit van Cambridge. Het is een bewijs van een goede vaardigheid
in lezen, schrijven, luisteren, spreken en Use of English (idioom en grammatica).
Dit diploma wordt wereldwijd erkend, voegt een meerwaarde toe aan het
middelbareschooldiploma en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.
Leerlingen volgen in de tweede en derde klas, naast de reguliere lessen Engels, 1
uur per week de CEM-les in het Minkema Discovery-programma (hiernaast volgen
zij nog één andere talentmodule per week, m.u.v. de leerlingen uit de
O&O-klassen). In de lessen wordt gewerkt met een speciale lesmethode
ontwikkeld door Britse uitgevers. Tijdens het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op het examen in
juni (onder voorbehoud van wijzigingen). Elke week wordt een andere vaardigheid geoefend. Om de vorderingen
van de leerling te kunnen bepalen wordt CEM-klas 2 afgesloten met een CEM-schoolexamen.
De cursus is bedoeld voor enthousiaste leerlingen die goed kunnen samenwerken en die bereid zijn om hard te
werken tijdens de lessen. Er is weinig huiswerk, maar het spreekt voor zich dat deze gemotiveerde leerlingen alle
lessen aanwezig zijn en hun lessen thuis goed voorbereiden. Tijdens de CEM-lessen is Engels de voertaal.
Eind mei 2022 vindt er een excursie plaats naar Engeland. De leerlingen verblijven drie dagen in Cambridge, waar
zij hun geleerde kennis van de Engelse taal in de praktijk brengen.

Waarom Cambridge English Masterclass?
In het schooljaar 2006 – 2007 is het Minkema College gestart met een uitbreiding van het talentonderwijs. Het
vak Engels is vanaf de tweede klas tot het jaar voor het eindexamen aangevuld met een nieuwe cursus,
Cambridge English Masterclass.
Het doel van CEM is dat de leerlingen na het behalen van het diploma met een extra certificaat op zak nog beter
Engels kunnen toepassen tijdens hun studie en hun verdere loopbaan.
Tegenwoordig speelt Engels in ons cultuurgebied een grote rol als tweede taal. De globalisering van de economie
en wetenschap heeft ertoe geleid dat vrijwel alle Nederlandse hogescholen en universiteiten Engelstalig
onderwijs aanbieden. Dat geldt niet alleen voor economische vakken, maar ook voor recht, technische studies en
opleidingen in de gezondheidszorg. Ook worden er tegenwoordig veel opleidingen of stages in het buitenland
gevolgd. CEM helpt leerlingen om met succes gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden tot
internationalisering.
z.o.z.

Programma en procedure CEM-klas 2 cursusjaar 2021-2022
Voor wie is CEM:

Leerlingen klas 2 havo & vwo. Bij deze leerlingen staat er minimaal een 8 voor Engels op
het eindrapport van het eerste leerjaar, ongeacht het niveau.
Deze leerlingen vinden het leuk om samen te werken met anderen en zijn enthousiast om
samen meer te leren van de Engelse taal en de Engelstalige wereld.
Goede sociale vaardigheden zijn noodzakelijk, omdat er in wisselende
groepssamenstellingen wordt gewerkt en leerlingen elkaar moeten kunnen stimuleren in
korte tijd veel te leren.
Toelating tot het eerste CEM-cursusjaar vindt plaats in de tweede klas h/v/g op basis van
voldoende capaciteiten en motivatie. De beslissing daarover wordt onder andere
gebaseerd op de resultaten van de toelatingstoetsen en op informatie van de
vakdocenten Engels en de mentoren van het eerste en tweede jaar.

Informatieavond:

Voorafgaand aan de ouderavond klas 1 op 17 maart 2021 is er vanaf 18.45 uur een korte
online informatiebijeenkomst waarin wij de inhoud van de cursus en de selectieprocedure
nader toelichten.

Aanmelding:

Leerlingen maken in de week van 29 maart in Magister hun keuzes voor de talentmodules
schooljaar 2021-2022. Omdat de selectieprocedure voor CEM in oktober 2021 plaatsvindt
(eind periode 1), is de keuze voor CEM op 29 maart een voorlopige. De brugklassers
kunnen aanvinken dat zij geïnteresseerd zijn in deelname aan de cursus.

Start lessen:

Periode 2 Minkema Discovery (half november).

Kosten:

De kosten voor het 1e cursusjaar (CEM klas 2) bedragen €375. Deze kosten zijn voor de
reis naar Engeland (onder voorbehoud van eventueel geldende coronamaatregelen in die
periode).
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