
Fast Lane English 

Aan het einde van 4vwo of in de loop van 5 of 6vwo krijgen deze leerlingen de kans deel te nemen 

aan een (of meer) van de officiële Cambridge Examens die, bij goed gevolg, een wereldwijd erkend 

diploma opleveren. Het gaat hierbij om het Cambridge Advanced Exam (in principe in leerjaar 4) en 

het Cambridge Proficiency Exam (in leerjaar 5 of 6)  

Binnen dit FLE-traject krijgt de leerling meer en op een hoger niveau Engels aangeboden, in een 

aparte FLE-groep. De inhoud van de FLE-lessen Engels is dus niet gelijk aan die van het reguliere vak 

Engels.  

Bovendien wordt het Engels in het FLE-traject in allerlei praktische situaties aangeboden. U kunt 

hierbij denken aan: een reis naar een Engelstalig land, een vakoverstijgend project in het Engels, 

toneelspelen in het Engels, E-mailprojecten, inzet van een native speaker, debatteren in het Engels, 

European International Orientation.  

Alle overige vakken worden in het Nederlands aangeboden.  

Het rooster van de bovenbouw vwo te Almelo bestaat voor alle leerlingen uit vaklessen en 

begeleidingslessen. Vaklessen zijn te vergelijken met de instructielessen van Tubbergen; 

begeleidingslessen zijn uren waarvoor de leerling zelf kiest bij welke docent en dus bij welk vak hij 

plaatsneemt. Elke leerling volgt wekelijks 32 lesuren, waarvan ongeveer 23 vaklessen. Als een leerling 

het FLE-traject gaat volgen, krijgt hij in plaats van 2 vaklessen Engels 4 vaklessen; 1 van deze 4 

vaklessen wordt, indien mogelijk, verzorgd door een native speaker.  

Daarnaast kan de leerling nog 1 begeleidingsles Engels kiezen, maar dat hoeft niet. In de praktijk zal 

dit gaan betekenen dat de FLE-leerling per week 1 (of misschien 2) lesuren meer naar school zal 

gaan: dus 33 (of 34) in plaats van 32. 

 De extra uren Engels hebben tot gevolg dat de FLE-leerling minder aanvullende activiteiten in het 

vrije deel van het vakkenpakket hoeft te doen dan andere leerlingen. 

 Het eindexamencijfer wordt voor de FLE-leerlingen op dezelfde manier opgebouwd als voor de niet 

FLE-leerlingen. De FLE-leerlingen maken ook gewoon hetzelfde centrale examen Engels. 


