
FAST LANE ENGLISH (FLE)

Versterkt Engels in de 
bovenbouw VWO



Belangrijke data

Donderdag 7 april: Anglia examen

Maandag 30 mei: FCE examen

Dinsdag 21 juni: Feestelijke uitreiking TTO 

Junior Certificaten



3TTO afsluiting

Voorwaarden TTO Junior Certificaat:

• Voldoende voor Engels

• Voldoende voor het taalportfolio.

• Voldoende voor het FCE examen

• Voldoende voor de toets Anglia Advanced.

• Voldoende voor EIO.

• Voldoende voor Language attitude!



Frequently Asked Questions

•Wat is Fast Lane English?

•Waarom zou je het doen?

•Wat zijn de voorwaarden?

•Wat kost het?

•Wat zijn de extra's?

•Wat kun je met een CAE en CPE diploma?

•Kun je tussen door stoppen?

•Wat is de rol van de native speaker?

•Waarom moet je gemotiveerd zijn?

•Wat zijn de ervaringen/resultaten tot nu toe?



•Vervolg op TTO onderbouw.

•Versterkt Engels in de bovenbouw.

•5 lessen Engels per week 

•Alleen Engels in de lessen Engels!

•Alle andere vakken in het Nederlands.

•Leidt op tot het CAE-Certificate in 5V.

•En tot het CPE-Certificate in 6V.

Wat is FLE?



Waarom zou je voor FLE kiezen?

• FLE sluit aan op het hoge niveau 
Engels aan het eind van klas 3TTO.

• Goede beheersing van de Engelse 
taal is een voordeel voor je verdere 
leven.

• CAE en/of CPE-Certificate zijn 
mondiaal erkende diploma’s. 

• Vergroot je kans om toegelaten te 
worden op hoge school of universiteit.



Wat zijn de voorwaarden om 
toegelaten te worden tot FLE?

•Een TTO Junior Certificaat.

•Minimaal een 60% score voor het 
FCE examen.

•Minimaal niveau C voor het Anglia
advanced examen.

•Goede motivatie.



Wat zijn de voorwaarden om 
toegelaten te worden tot FLE?

De afsluiting van TTO en de start van FLE biedt ook leerlingen uit 
het reguliere VWO die goed zijn in Engels de kans om bij FLE in te 

stromen.

Voorwaarden

• Een volle 7 voor het vak Engels op het overgangsrapport van klas 
3V naar klas 4V. 
• Een score van 70 % voor het examen FCE.
• We verwachten dat leerlingen gemotiveerd zijn.

• We organiseren voor leerlingen die instromen een
studieochtend met examen training.



Wat zijn de extra's?

• Vijf uur Engels per week. (Andere klassen 3 uur per week)

• Les van een native speaker.

• Een excursie naar een Engelstalig land in 6V.

• Extra activiteiten gericht op het versterken van je 
beheersing van 

de Engelse taal (zoals workshops, theaterbezoek, gasten op 
school, Engelstalige kranten en tijdschriften).

•Meedoen aan wedstrijden debatteren en spreken en 
schrijven.
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Wat kun je met een CAE en CPE diploma?

• Het zijn internationaal erkende 
diploma's.

• Werken in je voordeel waar het gaat om 
stages in het buitenland. 

• Vergroten je toelatingskansen voor 
hogeschool of universiteit.

• www.cambridgeenglish.org



Kun je tussendoor stoppen?

In principe meld je je aan voor het hele schooljaar. Je kunt

alleen stoppen aan het eind van een schooljaar, dus bij de

overgang van 4V naar 5V en  van 5V naar 6V. 



Rol van de native speaker

Zoals in de voorgaande jaren is gebleken is het heel 

belangrijk dat er een native speaker is die in de doeltaal 

spreekt en die leerlingen uitnodigt en uitdaagt om zelf te 

spreken. Hij of zij oefent vooral de mondelinge 

vaardigheden.



Waarom moet je gemotiveerd zijn?

Je moet bereid zijn veel tijd en energie te besteden aan dit 

vak omdat het de diepte in gaat wat betreft grammatica en 

er veel aandacht wordt besteed aan schrijf- en 

leesvaardigheid en de ontwikkeling van je woordenschat.

Je moet het dus leuk vinden om met Engels bezig te zijn, 

zodat je vanzelf meer gaat kijken, luisteren, lezen, spreken 

en schrijven.



Wat kost het?

Ouderbijdragen in het huidige schooljaar zijn:

• 4FLE € 335

• 5FLE € 335

• 6FLE € 250

•Examengeld Cambridge examens  + € 225



Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

• 2006 begin TTO met 40 leerlingen

• 2009 begin FLE met 29 leerlingen

• 2011 aantal geslaagden voor CAE: 24 van 24

• 2011 aantal geslaagden voor CPE: 10 van 11

• 2012 aantal geslaagden voor CAE: 11 van 14

• 2012 aantal geslaagden voor CPE: 5 van 9

• 2013 aantal geslaagden voor CAE: 16 van 17

• 2013 aantal geslaagden voor CPE: 8 van 12



Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

• 2014 aantal geslaagden voor CAE: 23 van 23

• 2014 aantal geslaagde voor CPE: 13 van 15

• 2015 aantal geslaagden voor CAE: 27 van 27

• 2015 aantal geslaagden voor CPE: 17 van 20







Vragen?


