Informatie over vakken in de bovenbouw
Engels op het vwo
Engels is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Denk aan alle films, televisieseries, liedjes
op de radio en Engelse woorden in onze eigen taal. Het is met zijn 400 miljoen ‘native speakers’ een
wereldtaal. Je hebt het niet alleen nodig om de weg te kunnen vragen of iets te drinken te bestellen
op vakantie. Steeds meer hogere onderwijsinstellingen hebben Engelstalige ‘Masters’ en lesboeken
die in het Engels geschreven zijn. Steeds meer bedrijven hebben internationale relaties en hebben
dus mensen nodig die de Engelse taal beheersen. Engels is dus heel belangrijk en daarom ook een
verplicht eindexamenvak.
Waarin verschilt dit vak met de onderbouw?
Je krijgt het vak Engels 3 uur per week en het werken ermee verschilt niet zo heel veel van dat in de
onderbouw. Je bent nog steeds bezig met het aanleren van de verschillende vaardigheden: lezen,
luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast werken we net als in de onderbouw aan de uitbreiding van
je woordenschat en de uitbreiding van je kennis van spelling en grammatica (waarbij we er wel van
uitgaan dat je de basisregels beheerst).
Het niveau en tempo liggen wel hoger dan je gewend bent vanuit de onderbouw. Zo worden de
teksten bijvoorbeeld lastiger en langer, krijg je meer woordjes als huiswerk op om te leren, leer je
grotere stukken tekst te schrijven en geef je een presentatie voor de klas. Ook doen we een ‘special
project’, bijvoorbeeld het gezamenlijk bestuderen van een boek en de film die daarvan gemaakt is.
In de bovenbouw werk je ook vaker zelfstandig dan in de onderbouw. Naast de lessen moet je
bijvoorbeeld nog een aantal Engelse boeken lezen en daar een verslag of een ‘paper’ over schrijven.
Goed kunnen plannen is dan ook erg belangrijk.
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.

