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Anglia (verdiept Engels)

		

Op het Hondsrug College

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

Anglia, de weg naar internationaal onderwijs
Vervolgopleidingen en de maatschappij vereisen een steeds betere beheersing van de Engelse taal.
Het Hondsrug College is aangesloten bij het Anglia netwerk. Dit houdt in dat er extra aandacht wordt
besteed aan het leren van de Engelse taal met behulp van het Anglia stap voor stap systeem. Naast de
reguliere lessen Engels, krijgen onze leerlingen al vanaf het eerste leerjaar de gelegenheid hun Engels
te verbeteren en hun niveau aan te tonen met een internationaal erkend examen.
Het is een examen dat wereldwijd
wordt aangeboden.
Het verschil tussen Anglia Examination
Syndicate en Cambridge of London
Chamber of Commerce zit in het aantal
instapniveaus. Het Anglia examen kent
14 niveaus waarvan het Proficiency Level toegang geeft tot Engelse universiteiten en hogescholen. Een Cambridge
of London Chamber of Commerce examen heeft slechts vier niveaus. Ook is er
een groot verschil in de kosten voor de
examens. Bij Anglia is er namelijk sprake
van een project voor en tussen scholen,
zonder winstbejag.
Het examen word op het Hondsrug
College afgenomen en vervolgens

opgestuurd naar het Chichester College
in Engeland waar het nagekeken wordt.
Zes weken later krijgt de leerling in
Nederland het Internationale Certificaat
uitgereikt. Op het certificaat staat aangegeven welke score de leerling heeft
behaald.
Het voordeel van de Anglia methode is
dat al onze leerlingen een extra impuls
voor Engels krijgen, al vanaf het eerste
leerjaar.
Leerlingen maken een instaptoets om
hun eigen niveau te bepalen. Ze oefenen met behulp van examenbundels en
antwoordbladen op school, tijdens de
lessen Engels, als ze bijvoorbeeld hun

weektaak af hebben en ook tijdens de
speciale Anglia instructie-uren. Thuis
werken op eigen gelegenheid is ook
heel belangrijk.
Deelnamen aan Anglia is niet verplicht;
de examenkosten worden door de
ouders/verzorgers betaald.
Internationaal erkend certificaat
Als het Anglia-examen is gehaald
ontvangt de leerling een internationaal
erkend certificaat. Met dit certificaat
kan het niveau van Engels worden
aangetoond. Deze certificaten geven
toegang tot buitenlandse hogescholen
en universiteiten.

Leerlingen over Anglia
Hello,
My name is Jesse Juffer. I’m a twelve-year-old
vwo-2 pupil at the Hondsrug College. I participated in the Anglia program at Advanced level
in my first year of school, and this year I am
going to participate at Proficiency level.
Anglia is a great way to learn English, and is
different from the regular lessons because
during Anglia the teachers are very focused
on the grammar of the English language. My
goal is to get my Masters certificate as soon
as possible, which will be very helpful since
English companies and universities recognize
this achievement.
I enjoy the Anglia lessons very much. The
teachers are always ready to help and are very
good at explaining English grammar and giving creative writing tips. I have learnt English
expressions, how to write a letter and challenging things like sentence transformation.
A great deal of the work needs to be done at
home, but every four weeks we are required
to go to the Anglia lesson to learn grammar
in order to be prepared for the exam. These
lessons take an hour and you need to attend a
minimum amount of lessons to be able to do
your exam at the level you are participating in.
I hope to pass my Masters examination in the
third form and then work towards taking my
final English exam in the fifth form, which will
be a year earlier than normal. I’m happy that
my school gives me the opportunity to show
what I’m capable of
Hallo,
Ik ben Majra Salomons uit klas H2H. Vorig jaar
heb ik me ingeschreven voor Anglia omdat ik
niet goed in Engels was, en ik dacht dat het
een soort bijles zou zijn. Maar tijdens de eerste
les merkte ik al dat het geen bijles was maar
dat het gewoon extra Engels was. Ik leerde
dingen die we hetzelfde jaar ook zouden leren
maar vond dat het tijdens Anglia beter uitgelegd werd. We hebben een heel jaar lang elke
maand een les Anglia gehad en thuis moesten
we dan een klein beetje huiswerk maken. In
de loop van het jaar werden mijn cijfers voor
Engels steeds beter, en ik snapte ook wat de
Engels docent zei tijdens de les. In april hadden we het Anglia examen, en die ochtend
begonnen alle Anglia examenkandidaten
met een lekker ontbijt en daarna had je het
examen. Nog voor de zomervakantie vond de
uitreiking van de Anglia certificaten plaats en
als je geslaagd was, kreeg je een internationaal
erkend certificaat. Ik ben zeer zeker van plan
dit jaar weer aan Anglia mee te doen!

Anglia is a great way to improve
your English and it’s fun!
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