Informatie over vakken in de bovenbouw
Engels op de havo
Als één van de kernvakken is Engels een verplicht vak in de bovenbouw. De primaire focus in de
bovenbouw ligt op het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen en hier is dan ook veel tijd
voor beschikbaar, met in de vierde klas 3 en in de vijfde zelfs 4 lessen.
Vier Vaardigheden
De twee bovenbouwjaren zijn zo opgebouwd dat alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en
spreken) geoefend worden. In de klas geldt het principe ‘doeltaal is voertaal’: de lessen zijn volledig
in het Engels. Daarnaast krijgt met name het lezen extra aandacht door middel van o.a. :
* het handelingsdeel lezen in beide jaren (het lezen van literatuur),
* het klassikaal behandelen van een (modern jeugd-) literair werk (een klassenproject) en
vanzelfsprekend
* het oefenen van examentoetsen (i.v.m. het centraal examen).
Per periode zijn ook lessenseries opgesteld die gericht zijn op de andere vaardigheden. In de vierde
klas wordt, door middel van verschillende schrijfopdrachten, de schrijfvaardigheid getraind. Hierbij
krijgen leerlingen feedback van zowel de docent als hun klasgenoten in de bespreking hiervan. Aan
het begin van de vijfde klas volgt dan het eerste SchoolExamen: een ‘paper’ schrijven.
Engels ‘leren’ in de bovenbouw
Het leren van Engels, zoals leerlingen dat gewend waren in de onderbouw (bijv. het leren van
woordjes en grammaticaregels), gaat in de bovenbouw veel meer in de richting van het oefenen van
de vaardigheden. De aanpak in de onderbouw heeft geleid tot een sterke basis van kennis en
vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het verder uitbreiden van de vaardigheden in de bovenbouw.
Dit alles bij elkaar (aanpak onder- en bovenbouw) zorgt voor een meer natuurlijke manier van
taalverwerving, die wordt onderbouwd d.m.v. opgedane kennis.
Wat niet verschilt met de onderbouw: je docent Engels staat altijd voor je klaar. You can do it!
Wil je meer weten?
Als je vragen hebt over dit vak, dan kun je die natuurlijk altijd stellen aan je vakdocent.

