Informatiekaart Engels

Wat zijn de kenmerken van dit
vak?
De Engelse taal wordt in veel landen gesproken en is
onmisbaar om te communiceren met mensen uit een ander
land. Engels is een echte wereldtaal. Een goede kennis van
het Engels is een vereiste in een aantal werkgebieden en
beroepen. In veel vervolgopleidingen (praktisch alle) is
Engels een examenvak. Ten minste één miljard mensen
spreken Engels.

Welke methode wordt gebruikt?
Je werkt bij Engels met het boek Stepping Stones. Dit bestaat uit een tekstboek en 2 werkboeken. In
klas 1 werken we ook met een digitaal werkboek.

Welke lesmaterialen moet ik zelf aanschaffen?
Je moet zelf nog een schrift, een potlood en een pen aanschaffen. Verder een woordenboek Engels –
Nederlands en Nederlands – Engels.

Hoe zit het lesprogramma in elkaar?
We volgen meestal gewoon het boek. We beginnen bij hoofdstuk 1 en eindigen het jaar met hoofdstuk
8. Tussendoor doen we ook projecten en oefenen we het lezen, luisteren, schrijven en spreken in het
Engels.
- De meeste toetsen worden gegeven aan het eind van elk hoofdstuk, als we flink geoefend
hebben;
- Je werkt soms in groepen, soms werk je alleen en soms werk je met je klas samen.

Hoe krijg ik mijn resultaten te zien?
-

De cijfers van alle toetsen worden door de docenten in Magister gezet. Magister is een
app waar je veel informatie kunt vinden over je lessen, roosters en cijfers;
Je mag je toets altijd inzien;
Toetsen worden nabesproken.

Welke ondersteuning kan ik verwachten als ik het vak
moeilijk vind?
Extra hulp krijg je in ieder geval van jouw leraar. Hij/zij kan zien hoe goed je in Engels bent en kan jou
helpen als dat nodig is. Soms is er nog meer hulp nodig en dan kun je in aanmerking komen van een
Remedial Teacher.

