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Waarom Engels leren 

zo belangrijk is
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Where your world grows

Engels opent deuren naar…..

• Studie

• Werk

• Reizen

• Cultureel bewustzijn

• Internet

• Boeken, films, liedjes, etc.



6



Where your world grows

7

Onderdeel van de University of Cambridge

We helpen miljoenen mensen om Engels te leren én om 

hun vaardigheden te bewijzen aan de wereld

Not for profit

Cambridge English
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o Betere vooruitgang

o Natuurlijk taalgebruik

o Wereldwijd erkend en geaccepteerd

o Positieve invloed op leren en lesgeven

o Ondersteuning voor leerlingen en ouders

Cambridge English staat voor:



Voor elke leerling, bij elke stap



Ik koos voor Cambridge English, 

omdat de reguliere lessen Engels te 

gemakkelijk waren. Ik heb altijd al in 

een ander land willen studeren of 

stage willen lopen. Dit diploma zal 

helpen om geaccepteerd te worden 

aan een vervolgopleiding. Ik denk 

dat het een zeer verstandige keuze 

is om het examen af te leggen, zelfs 

als je nog geen plannen hebt.

Mehmed, vader van Zeyneb, 2e klas vmbo
Nilab, docent Engels 

Gloria, leerling 4 havo





Cambridge English in het kort



Onze werkwijze

Cambridge English

Examenontwikkeling

Correctie en analyse

Diploma

Exam centre Masterclass

English

Registratie

Examensessie & organisatie

Leonardo College

Examenvoorbereiding



Na het examen

14

DiplomaResultatenoverzicht
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Games en 

quizzes

Ondersteuning

voor ouders

Examen

voorbereiding

Online 

leeractiviteiten
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Samen thuis leren

https://www.cambridgeenglish.org/nl/learning-english/parents-and-children/


Wereldwijd geaccepteerd
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Cambridge English bij ons op school

Arshana Thakoersing



Het programma

Niveau B1- B2-C1

2 lesuren in de week (+huiswerk) bovenop het reguliere 
programma

Kleine groepen



Welke leerlingen kunnen meedoen?

Iedereen vanaf brugklas t/m eindexamenklas 

Goede beheersing van de Engelse taal 

Gemotiveerd

Willing to do the work

Let op:

Geen bijlesprogramma-wel Expertprogramma

Eenmaal gestart, geen weg terug



Selectie: stap 1

- Op welk niveau stroom je in?

Cambridge Placement Test

- Aanmelden voor de placement test via link op    Leonardo 
website

- Deadline: donderdag 23 juni 12:00 uur.

Hierna geen aanmelding mogelijk



Selectie: stap 2

Cambridge placement test

Maandag 27 juni 2022

11:45 uur 

- Verzamelen in 2.01 (collegezaal)

- Start test 12:00 uur

- (45 minuten)

- Kosten  5 Euro  per leerling

voor rekening van school



Selectie: stap 3

Dinsdag 28 juni: uitslag placement test

Te veel aanmeldingen:

Start selectieprocedure: bericht naar ouders en 
leerlingen voor uitnodiging gesprek

Woensdag 29 juni – vrijdag 31 juni : gesprekken



Selectie: stap 4

Woensdag 6 juli: uitslag selectie 

mail naar ouders & leerlingen

*Mail:

Welk of niet door selectie heen

Welk niveau

Contract ondertekenen en retourneren 

Uiterlijk vrijdag 8 juli bij de administratie

Uitgeprinte versies te halen bij administratie indien thuis 
niet geprint kan worden



Selectie: stap 5 – Kosten & Betaling

Aanvang schooljaar brief voor betaling examen

Lesmethode & Placement test (eenmalig): 

Kosten voor  school

Examen:

Ouderbijdrage



Selectie: stap 6
Start lessen: in september – februari

Examen: 

2 dagdelen

zelf naar locatie Rotterdam: 

Diploma uitreiking

Na examen: nog steeds Cambridge lessen tot Juni

80% aanwezigheidsplicht

Maand CAM SE/CE/TW
Juni
Juli
Aug
Sept Start B1-B2-C1
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb Einde B1-B2-C1
Mrt
Apr
Mei Start CSE 11 mei-30 mei
Jun Diploma uitreiking Cambridge
Jul
Aug



Wanneer examen?

(Voor) Examenleerlingen dienen rekening te houden 
met de SE’s die wellicht rond die tijd ook vallen.

Overige leerlingen dienen ook rekening te houden 
met regulier programma en toetsen die gegeven 
worden rond Cambridge examens.

Data onder voorbehoud!

Absent tijdens examen? →

O.a. Doktersverklaring nodig.
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KORTOM…

.

Is dit iets voor jou?

Meld je dan aan via de link op ons website voor de placement test

(doe dit uiterlijk donderdag 23 juni voor 12:00 uur)

Kom maandag 27 juni om 11:45 uur naar lokaal 2.01- collegezaal 2e verdieping

Maak de Placement Test om 12:00 uur

Wacht op de uitslag en wees beschikbaar op woensdag 29 juni-vrijdag 30 juni voor een eventueel 
gesprek.

Wij hebben er zijn in! Jij ook?!!



Vragen?

Contactpersoon:     Arshana Thakoersing

atha@davinci-leiden.nl

Subject: Cambridge

mailto:atha@davinci-leiden.nl


Dus….



Thank you!

For every learner, 
every step of the way

www.cambridgeenglish.org/nl/schools

http://www.cambridgeenglish.org/nl/schools



