HET HSK EXAMEN VIA HET ANTONIUS! EXTRA UITDAGING ÉN EEN OFFICIEEL CHINA ERKEND
CERTIFICAAT.
Dit schooljaar (2020-2021) biedt het Antoniuscollege Gouda leerlingen de mogelijkheid extra te
excelleren en om begeleiding te krijgen bij het behalen van het HSK certificaat. Het is een internationaal
erkend certificaat dat laat zien in welke mate men de Chinese taal (Mandarijn beheerst). Een vwo- of
havodiploma zegt in het buitenland namelijk weinig over hoe goed je bent in Chinees. Een HSK
certificaat daarentegen is in alle landen gelijkwaardig en wordt internationaal erkend als officieel
document.
Houd je van extra uitdaging? Voel je de behoefte om te excelleren? Of vind je Chinees gewoon een
leuke taal? Meld je dan aan voor het HSK programma. De leerlingen op het Antoniuscollege kunnen
worden voorbereid voor verschillende niveaus. Op de eerste 2 niveaus worden alleen lees- en
luistervaardigheid getoetst. Op het 3e niveau zal er bovendien een beetje schrijfvaardigheid getoetst
worden.
Voorbereiding leerlingen
De stof die nodig is voor het slagen op de examens loopt redelijk parallel aan de behandelde stof in de
les. De docent levert materiaal en zal in de les aandacht aan de examens schenken. Van de leerlingen
wordt verwacht dat ze zich zelfstandig voorbereiden.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor de examens bedragen € 27,- voor niveau 1, € 37,- voor niveau 2 en € 47,- voor niveau 3.
Waar en wanneer zijn de examens?
De examens worden georganiseerd via het Confucius Instituut. De data voor 2021 zijn nu nog niet
bekend. We zullen ons waarschijnlijk richten op juni 2021. De wijze van afname is in verband met
COVID – 19 ook nog niet bekend. Een online afname behoort tot de mogelijkheden (Online Chinese Test
Home Edition). Wellicht zullen we ons aansluiten bij een andere school om de examens gezamenlijk af
te nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Danielle Coppée, docent Chinese taal en cultuur op
het Antoniuscollege.
D.coppee@carmelcollegegouda.nl
https://www.confuciusgroningen.nl/en/hsk-t/about-test

