Spaans:
internationaal
extraatje

Engels is een wereldtaal. Als je Engels spreekt heb
je een voorsprong in de wereld. Roncalli wil jou
die voorsprong geven, maar niet zonder extra
uitdaging: Cambridge Engels, waarin je de
wereldtaal van onze westerburen nog beter leert.

Ik doe
examen Spaans
op een niveau
hoger.

CAMBRIDGE ENGELS

Keep Calm
and do Cambridge
English
Jouw Engels stijgt daarmee ver boven het normale atheneum-niveau
uit. Als je kiest om de afsluitende examens van Cambridge te doen,
kun je zelfs al in 5-atheneum Engels Centraal Examen doen.
Cambridge University is een klinkende naam, en met het
Certificate in Advanced English heb je een waardevolle
aanvulling op je diploma in handen. Vergeet niet dat Engels steeds belangrijker wordt: misschien ga je voor je
studie of stage naar het buitenland, of heb je het later
nodig voor je baan. Een mooie investering voor later,
dus Keep Calm and do Cambridge English.

Het Cambridge-programma start in de vierde
klas van het atheneum en duurt twee jaar. Je krijgt
dan Cambridge Engels in lessen, waarin Engels
de voertaal is, ook in de lesmethode. De lessen
worden gegeven door onze eigen docenten, maar de
examens worden afgenomen door Cambridge University en de British Council. Alle leerlingen in 4- en
5-atheneum volgen het Cambridge-programma zonder
extra kosten, slechts voor het examen en eventueel
voor de voorbereiding daarop betalen je ouders extra.
Met Cambridge Engels leer je leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid, grammatica
en idioom, op hoog niveau.

Spaans is een extraatje, dat vraagt om wat extra inspanning
en motivatie. Bovendien vragen we een havo- of vwo-advies
van je basisschool. Kies je voor Spaans, dan kies je voor twee
lesuren per week, naast de reguliere lestijd.

Geef je op via het aanmeldformulier. Deelname aan Spaans is
gratis en bereidt je optimaal voor op een internationaal leven!
Wat is “talenknobbel” in het Spaans?

SPAANS

Heb jij een talenknobbel? Dan bieden wij je de volgende mogelijkheid? Op Roncalli kun je, naast Frans en Engels, ook
kiezen voor het vak Spaans: een belangrijke wereldtaal die in twintig landen en door meer dan 455 miljoen mensen
wordt gesproken.

Ik doe een jaar
eerder examen
Engels, omdat ik
daar goed in ben.

