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Cambridge Advanced English
Ook dit schooljaar wordt aan alle leerlingen van gymnasium 4 een Cambridge
Advanced English lesprogramma aangeboden. De lessen worden geïntegreerd in het
reguliere lesprogramma (vaardigheden onderwijs) aangeboden. De leerlingen
gebruiken in de lessen Engels het CAE cursusboek Complete Advanced for revised exam
from 2015. Voor leerlingen in gymnasium 4 is nu het moment om aan te geven of zij
ook daadwerkelijk wensen deel te nemen aan de CAE examens. Deelname is niet
verplicht, maar wordt aangemoedigd. Deelnemers aan het examen ontvangen een
resultaatoverzicht. Een prestatie die tussen ERK – niveau B2 en C2 ligt, wordt met een
certificaat beloond. Deelname aan de examens kost 232 euro. Dit bedrag wordt,
ongeacht de uitslag van het examen, in rekening gebracht.
Het CAE examen staat los van de bevorderingsnorm voor 4 gymnasium, is geen
onderdeel van het schoolexamen en maakt ook geen deel uit van het Centraal

Schriftelijk Examen. Het examen wordt afgenomen en beoordeeld door Cambridge
University onder toezicht van de British Council.
Het CAE-examen bestaat uit de volgende onderdelen
Begrijpend lezen: 1 uur en 15 minuten
Schrijfvaardigheid: 2 uur
Use of English/Grammatica en vocabulaire:
1 uur en 30 minuten
Luistervaardigheid: 40-45 minuten
Spreekvaardigheid: 15 minuten

Datum
zaterdag 3 juni
zaterdag 3 juni
zaterdag 3 juni
zaterdag 3 juni
zaterdag 27 mei !

Om in te schatten of deelname aan het CAE examen kansrijk is, kunt u het cijferbeeld
voor Engels tot en met de toetsperiode Pasen als uitgangspunt nemen. Met name de
cijfers voor de onderdelen luistervaardigheid en leesvaardigheid geven een goed
beeld van het taalbeheersingsniveau. Wanneer uw zoon/dochter hier een score 7 of
hoger heeft staan, is de verwachting dat deelname aan het examen succesvol zal zijn.
In de periode na Pasen ligt het accent in de lessen Engels op de oefening van de
actieve vaardigheden spreken en schrijven.
Op maandag 10 april ontvangt u per mail een inschrijfmogelijkheid voor deelname aan
het Cambridge Advanced English Examen in mei/juni 2017.
Het inschrijfformulier dient uiterlijk woensdag 12 april ingeleverd te worden bij
mevrouw Alting, coördinator Cambridge English.
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Schoolschaaktoernooi Eijsden
Via Schaakvereniging Eijsden ontvingen we onderstaande uitnodiging:
Op zondag 23 april 2017 organiseert Schaakvereniging Eijsden voor de achttiende keer het
Burgemeester Cortenraad Toernooi. Dit is een schoolschaaktoernooi voor basis- en middelbare
scholieren.
Er wordt gespeeld in drie categorieën te weten Basisscholen A, Basisscholen B en Middelbare
Scholen, waarbij Basisscholen A bedoeld is voor de echte beginners (niveau Opstapje/Stap 1) en
Basisscholen B voor de wat meer gevorderde spelers. Er wordt gespeeld op individuele basis,
waarbij er een prijs is voor de beste drie spelers in elke categorie. Daarnaast is er een prijs voor

de beste basisschool en de beste middelbare school. En verder de wisseltrofee voor beste
basisschool. Alleen scholen waarvan minimaal vier leerlingen meespelen dingen mee voor de
prijs voor beste school. Alle prijzen zijn bekers/trofeeën.
In principe is er voor alle drie de categorieën een aparte speelgroep. Mochten er in een categorie
wat weinig spelers zijn dan voegen we groepen samen. Er blijven in dat geval natuurlijk toch
gewoon prijzen beschikbaar voor de beste drie in iedere categorie. De indeling van de partijen
gebeurt op basis van het Zwitsers systeem. In dit systeem wordt elke ronde berekend op basis
van de resultaten van de voorgaande rondes, waardoor men zoveel mogelijk tegen deelnemers
met een vergelijkbare speelsterkte speelt. Er worden 7 rondes gespeeld met 10 minuten
bedenktijd per persoon per partij.
Het Burgemeester Cortenraad Toernooi vindt plaats in Zaal Heerlijkheid Breust in de Sint
Martinusstraat 5 te Eijsden. Aanmelden vanaf 11:00 uur, start toernooi 11:30 uur, prijsuitreiking
tussen 15:00 en 15:30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,-.
Voor aanmeldingen of info kunt u terecht bij richardvermeij@hotmail.com of telefonisch 0434092423. Bij aanmeldingen a.u.b. vermelden: naam, telefoonnummer, geboortedatum, school en
categorie.
Richard Vermeij, Schaakvereniging Eijsden
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Via dit netwerk mag alleen e-mail worden verzonden op basis van permissie.
Ervaart u onze e-mailnieuwsbrief als ongewenst, klik dan hier

