
 
 

   

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van                                                        
leerlingen uit klas 3 en 4 Havo/Vwo met Duits  

 
Goethe Zertifikat op het Antonius!  

Extra uitdaging én een internationaal erkend certificaat.  
 

 
 
 

Oktober, 2022 
 
Beste ouders en leerlingen,  
 

“Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus”. 

In het huidige Europa is het belangrijker dan ooit om je in meer dan één vreemde taal 

verstaanbaar te kunnen maken. Duits is de meest gesproken moedertaal in de Europese Unie. 

Duits speelt bovendien naast Engels een steeds belangrijkere rol als algemene omgangs- en 

handelstaal. Een certificaat Duits van het Goethe-Institut kan een belangrijke factor zijn voor 

beroep en carrière. Een certificaat Duits is een investering in de toekomst.  

De examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaarden uitgevoerd. Alle 

taalvaardigheden worden getoetst: lezen, luisteren, schrijven en spreken. De Goethe 

certificaten zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie. 

 

Op het Antonius bereiden we gemotiveerde leerlingen voor op twee verschillende Goethe 

niveaus: niveau A2, basisgebruiker, en het niveau B1, onafhankelijke gebruiker. Van de 

leerlingen die zich aanmelden voor het Goethe Zertifikat wordt verwacht dat zij zelfstandig 

opdrachten maken en oefenen. Daarnaast zullen extra bijeenkomsten worden georganiseerd 

om onder begeleiding extra te oefenen.  

 

Het voorbereidingsprogramma is gratis. De kosten voor de examens bedragen € 100,- voor 

niveau A2 en € 140,- voor niveau B1. Het materiaal krijgen de leerlingen via de sectie Duits.  

 

Onder voorbehoud worden alle toets-onderdelen van het niveau A2 op 16 februari 2023 en het 

niveau B1 op 23 maart 2023 afgenomen. Dit zal plaatsvinden bij het Goethe Instituut in 

Rotterdam.  

 

Bij interesse kunnen de leerlingen worden opgegeven via het aanmeldingsformulier. Dit moet 

uiterlijk dinsdag 18 oktober ingeleverd worden bij onderstaande docenten. Dit kan ook per 

mail.  

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marijke Verbree 

(m.verbree@carmelcollegegouda.nl.  of Nikki Klever (n.klever@carmelcollegegouda.nl). 

 

Namens de sectie Duits,  

Marijke Verbree  

 

mailto:m.verbree@carmelcollegegouda.nl
mailto:n.klever@carmelcollegegouda.nl


 

JA, ik wil graag het Goethe Zertifikat behalen!                    

 

 

Naam: 

Klas: 

0 >     A2 (100 euro)   Klas 3 

0 >     B1 (140 euro)   Klas 4 

Email adres leerling: 

Email adres ouder:  

Ik heb dyslexie:  ja/nee (bij ‘ja’ hebben wij een kopie van een verklaring 

nodig)  

 

Ik heb recht op tijdsverlenging want:  

 

 

Na opgave zullen de docenten met uw kind bespreken of het Goethe 

Zertifikat haalbaar is voor uw kind. 

 

 

Handtekening ouder 

 

 
 


