GOETHE ZERTIFIKAT OP HET ANTONIUS! Extra uitdaging én een officieel Duits
erkend certificaat.
Dit schooljaar (2019 – 2020) biedt het Antoniuscollege Gouda leerlingen de mogelijkheid
extra te excelleren en om deel te nemen aan het speciale voorbereidingsprogramma voor
het Goethe Zertifikat examen. Het is een internationaal erkend certificaat dat laat zien in
welke mate men de Duitse taal beheerst. Een vwo- of havo-diploma zegt in het buitenland
namelijk weinig over hoe goed je bent in Duits. Een Goethe Zertifikat daarentegen is in alle
landen gelijkwaardig en wordt internationaal erkend als officieel document. Kijk voor meer
informatie over de Europese referentiekaders met betrekking tot talen op:
http://www.erk.nl/leerling, http://www.erk.nl/ouders, http://www.erk.nl/werkgever
Houd je van extra uitdaging? Voel je de behoefte om te excelleren? Of vind je Duits gewoon
een leuke taal? Meld je dan aan voor het Goethe Zertifikat programma. De leerlingen op het
Antoniuscollege kunnen worden voorbereid voor twee verschillende niveaus (niveau A2,
basisgebruiker en het niveau B1, onafhankelijke gebruiker). Alle vier de basisvaardigheden,
leesvaardigheid/tekstbegrip, luistervaardigheid, schrijven en spreken zullen op het examen
worden getoetst.
Voorbereiding leerlingen
De sectie Duits beschikt over speciale expertise op het gebied van het Goethe Zertifikat.
Twee docenten hebben hiervoor een training gevolgd. Leerlingen die zich aanmelden voor
het Goethe Zertifikat hebben de mogelijkheid een speciaal (top-arrangement) programma te
volgen tijdens een MMM extra Duits. Van de leerlingen wordt er verwacht, dat ze zelfstandig
opdrachten zullen maken en oefenen.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor de examens bedragen € 90,- voor niveau A2 en € 130,- voor niveau B1. De
sectie Duits zorgt voor het lesmateriaal.

Wanneer zijn de examens?
Het examen vindt plaats op 1 juli 2020. Deze onderdelen worden in principe op school
afgenomen.
Informatie en aanmelding.
Voor extra informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Mw. M. Verbree m.verbree@carmelcollegegouda.nl of
Mw. N. Klever n.klever@carmelcollegegouda.nl

