Bijlage: Fast Lane English
Wat is Fast Lane English?
Leerlingen die in 2 vwo starten met Fast Lane krijgen les op een hoger niveau en in een
sneller tempo dan de reguliere vwo-leerlingen. Dit zorgt ervoor dat deze leerlingen in 5 vwo
eindexamen Engels mogen doen. Dit heeft voor leerlingen twee voordelen:
- Leerlingen hebben in 6 vwo meer ruimte voor andere vakken of extra vakken, bijvoorbeeld
een vak in eigen beheer.
- Het tempo ligt hoger en de stof is uitdagender, waardoor leerlingen meer uitgedaagd
worden tijdens de lessen Engels.
Waarom Fast Lane English?
We merken dat de niveauverschillen bij het vak Engels steeds groter worden. Deze
verschillen ontstaan vaak al in het begin van jaar 1, omdat iedere basisschool het onderwijs
in Engels op zijn eigen manier invult. De huidige samenleving zorgt ervoor dat deze
verschillen alleen maar groter worden. Denk bijvoorbeeld aan Engelstalige games, maar ook
Engelse series die volop gekeken worden. Door deze grote verschillen merken we dat onze
lessen niet voor iedere leerling even uitdagend zijn.
Voor wie is Fast Lane English?
De docenten Engels kijken gedurende het eerste schooljaar naar cijfers, motivatie,
werkhouding en talent. De docenten komen in april met een voorselectie van leerlingen. De
leerlingen worden hiervan per brief op de hoogte gesteld. FLE wordt alleen op het vwo
aangeboden. Ook brugklasleerlingen (die naar het vwo gaan) komen in aanmerking voor de
FLE klas.
Cambridge examens
Cambridge examens staan los van de Fast Lane klas. We werken wel met Cambridge
materiaal, maar er worden geen Cambridge examens aangeboden.
Naast de FLE klas, is er ook een groep die voorbereid wordt op de Cambridge examens.
Deze groep start in 5 vwo, en doet halverwege 6 vwo mee aan het Cambridge Profeciency
Exam. FLE leerlingen mogen hier ook aan deelnemen. Zij volgen het Cambridge programma
dan naast de FLE-stroom.
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