Cambridge programma Goois Lyceum
September 2019

Frequently Asked Questions
Inschrijving
? Hoe kan ik mij inschrijven voor de trainingen?
Aan het begin van ieder schooljaar worden alle ouders van alle opleidingen per mail op de hoogte gebracht van de
inschrijvingsprocedure. De inschrijving gebeurt via een google formulier.

? Hoe weet ik voor welk niveau ik mij moet inschrijven?
In de informatiebrief wordt aangegeven welk Cambridgeniveau het meest geschikt is voor een bepaalde jaarlaag.
Echter, bij leerlingen die zich voor het eerst inschrijven wordt een assessment afgenomen. De datum van afname
hiervan wordt via mail bekendgemaakt. Leerlingen die al eerder een examen hebben gehaald, kunnen
doorstromen naar het eerstvolgende niveau. De uitslag van het assessment wordt gevolgd door een niet-bindend
advies. Na overleg met de ouders wordt het definitieve niveau vastgesteld.
? Welk niveau moet ik minimaal halen om toegelaten te worden tot een buitenlandse universiteit?
Het minimale niveau is CAE (C1), Grade A, B.
? Moet ik voor elk niveau examen doen?
Het is niet noodzakelijk om ieder jaar en op elk niveau examen te doen. Wij adviseren wel om aan minimaal één
examen deel te nemen vóór het hoogste niveau om ervaring op te doen met de examinering en eventuele
examenvrees te overwinnen. In de praktijk is gebleken dat ouders er doorgaans voor kiezen meerdere examens te
laten maken.
? Hoe wordt informatie over zaken aangaande Cambridgetrainingen en -examens bekendgemaakt?
Informatie wordt bekendgemaakt via de monitoren op school. Het is dus belangrijk dat leerlingen die zich hebben
ingeschreven voor een training of een assessment hebben afgelegd deze schermen in de gaten houden. Een deel
van de informatie zal ook per mail naar ouders en/of leerlingen worden gestuurd.

Trainingen
? Hoe weet ik wanneer de trainingen beginnen?
Ouders van leerlingen die zich hebben ingeschreven krijgen per mail een bevestiging van de start van de
trainingen. De trainingen worden in de individuele roosters van de leerlingen opgenomen. Leerlingen zijn zelf
verantwoordelijk voor hun aanwezigheid bij de trainingen. Doorgaans beginnen de trainingen in de eerste week
na de herfstvakantie.
? Hoeveel lesuren zijn er per week?
Een training bestaat uit één lesuur per week, ongeacht het niveau. Bij een groot aantal aanmeldingen voor een
bepaald niveau, zijn er, indien mogelijk, meerdere lesmomenten beschikbaar. Leerlingen worden in principe
ingedeeld op een bepaald uur in de week.

? Wat gebeurt er als er geen vrij uur voor een leerling in zijn lesrooster beschikbaar is?
Als er geen vrij uur voor een leerling in zijn lesrooster beschikbaar is, dan heeft de leerling de mogelijkheid om
alsnog niet aan de training Cambridge English mee te doen. Het ondertekende inschrijfformulier wordt daarmee
nietig verklaard.
? Waar kan ik het boek aanschaffen?
De boeken worden collectief ingekocht door de school. Bij aanvang van de trainingen ontvangen alle leerlingen
hun boek(en) van hun docent.
? Wanneer ontvang ik de rekeningen voor de trainingen en de boeken?
Enige tijd na aanvang van de trainingen worden de rekeningen via het secretariaat verstuurd.

? Hoeveel huiswerk heb ik voor de trainingen?
In principe geen. Bij de hogere niveaus kunnen er wel schrijfopdrachten thuis gemaakt moeten worden.

Examen
? Is deelname aan het examen verplicht?
Het is niet verplicht aan de examens deel te nemen. Elke leerling die aan de trainingen meedoet, zal zich apart
voor het examen moeten inschrijven. U ontvangt hierover in het voorjaar een brief per mail.
? Neem ik automatisch deel aan het examen dat hoort bij de training die ik gevolgd heb?
De training en het examen zijn twee aparte onderdelen, waar leerlingen zich ook apart voor moeten inschrijven.
Dit betekent dus dat iemand niet direct voor het examen is ingeschreven, als hij de training gevolgd heeft. Het is
ook niet verplicht mee te doen aan een examen na het volgen van een training.
? Waar en wanneer vindt het examen plaats?
De examens vinden, indien mogelijk, op school plaats met uitzondering van het CPE-examen. De schriftelijke
onderdelen worden op een zaterdag afgenomen, het mondeling vindt enige dagen hiervoor of -na plaats. De
examendata op het Goois Lyceum worden door de British Council, in overleg met het Goois Lyceum, vastgesteld.

? Kan ik op een andere datum examen doen?
Het is mogelijk om ervoor te kiezen op een andere datum examen te doen. Het is dan echter niet mogelijk om dit
op school te doen. De examenkandidaat zal dan zelf naar één van de examencentra van de British Council moeten
gaan.
? Kan ik de tijd van mijn mondeling zelf bepalen?
Wanneer de inschrijving voor het examen is gesloten, maakt de British Council een indeling voor de mondelinge
examens. Het is niet mogelijk hiervan af te wijken.
? Hoe weet ik of ik geslaagd ben?
Enige weken na het examen worden de examenresultaten gepubliceerd, meestal na ongeveer vier tot zes weken.
Elke kandidaat krijgt na inschrijving een Confirmation of Entry. Naast de examengegevens staan hier de
inloggegevens op waarmee iedereen zelf zijn uitslag kan opvragen via de website van Cambridge. Ook staat hierbij
de verwachte datum van publicatie vermeld. Het is dus belangrijk de Confirmation of Entry ook na het examen
goed te bewaren.
? Wat is het slagingspercentage?
Met gepaste trots kunnen wij meedelen dat er tot nu toe nog geen enkele leerling die via het Goois Lyceum
deelgenomen heeft aan een Cambridge-examen afgewezen is. Alle examenkandidaten hebben in de afgelopen
jaren een certificaat in ontvangst mogen nemen.
? Wanneer krijg ik mijn diploma?
Wanneer alle uitslagen bekend zijn, worden de diploma’s naar het Goois Lyceum opgestuurd. Vervolgens
organiseert de school een feestelijke uitreiking. Deze vindt medio oktober plaats.
? Kan ik ook eerder in het schooljaar examen doen en/of meerdere keren per jaar examen doen?
Ja, dat kan. Als een leerling voldoende niveau heeft, kan hij/zij zich aanmelden voor een examen bij één van de
Cambridge-examencentra in Nederland. Dit gaat in overleg met de Cambridgedocent. Een leerling kan, indien
gewenst, ook in één jaar twee examens afleggen.

? Bij wie kan ik terecht als ik een vraag heb?
Vragen over de inschrijving, de trainingen en het examen kunt u per mail stellen aan de Cambridge- coördinator
op school, Helmi Sonneveld (hsonneveld@gsf.nl). Vragen over een specifieke training kunt u het best stellen aan
de docent die de training verzorgt. Kijkt u voor mailadressen achter in de jaargids, die te downloaden is van de
website van de school. Voor vragen over de facturering kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
school (gl-secretariaat@gsf.nl). Voor vragen over het rooster dient u zich te wenden tot de roostermakers
(gl-rooster@gsf.nl).

