
De Anglia masterclass op het VLC 
 
 
Wat is de Anglia masterclass? 
Op het VLC willen we leerlingen uitdagen meer uit zichzelf te halen. Het programma ‘Anglia 
masterclass’ brengt de leerlingen in het atheneum door middel van een extra lesuur Engels op een 
hoger taalvaardigheidsniveau voor het vak Engels. In wezen is de Anglia masterclass een uitdagend 
extra lesprogramma gericht op leerlingen die in zichzelf willen investeren.  
 
In het wekelijkse extra lesuur krijgen de leerlingen lesstof aangeboden die deels door de leraren zelf 
ontwikkeld is en deels gebaseerd is op het Anglia programma van de universiteit van Chichester in 
Engeland. Voor de leraren én de leerlingen is Engels de voertaal tijdens de lessen. De Anglia lessen 
zijn niet méér van hetzelfde. Ze wijken af van de normale lessen, ook omdat ze geen toetscijfers 
opleveren die meetellen voor rapporten of de overgang naar een hoger leerjaar. Alle 
vaardigheidsonderdelen komen in de lessen aan bod: spreken, luisteren, schrijven en lezen.  
 
De Anglia masterclass start in de atheneumbrugklassen met een oriëntatiejaar, dat een vervolg krijgt 
in de hogere leerjaren. Het Anglia project op het VLC verkeert in een opbouwfase. In het schooljaar 
2015-2016 worden Anglia lessen gegeven in de brugklas t/m 5e klas. Het jaar daarna in klas 1 t/m 6. 
Werkenderwijs wordt op basis van de ervaringen het programma aangepast. 
 
Examens 
Het VLC is lid van Anglia, een internationale organisatie die allerlei taalvaardigheidsactiviteiten 
aanbiedt, waaronder erkende examens. Zie  de website http://www.anglianetwork.eu.  Onder de 
knop ‘exams’ vindt u daar meer informatie over. Die examens refereren aan verschillende 
taalvaardigheidsniveaus die internationaal gehanteerd worden.  
 
Het VLC maakt gebruik van de verschillende Anglia examens. Ze vormen de leidraad voor de inhoud 
van de lessen. Anglia  levert ons de toetsen die de leerlingen tegen het einde van het schooljaar 
maken. De toetsen worden in Engeland nagekeken en genormeerd. Na het behalen van een van de 
Anglia examens krijgen de leerlingen een internationaal erkend certificaat. Het streven is leerlingen 
op te leiden tot het hoogste taalvaardigheidsniveau binnen Anglia  en ze voor te bereiden om in vwo-
6 een afsluitend examen te doen. Bij het allerhoogste niveau hebben ze in principe op basis van hun 
taalvaardigheid toegang tot alle Engelstalige universiteiten.  
 
De leerlingen die de Anglia masterclass op het VLC volgen zijn verplicht om deel te nemen aan de 
examens. Deelname aan de examens staat overigens ook open voor leerlingen die niet deelnemen 
aan het Anglia programma. 
 
Welke leerlingen kunnen meedoen aan het Anglia masterclassprogramma? 
Het Anglia masterclass programma is er voor atheneumleerlingen. Onze havo en mavo leerlingen 
hebben andere uitdagende programma’s waarin ze hun talenten en motivatie kunnen etaleren. Wel 
mogen ze meedoen met de examens Anglia.  Van de leerlingen die kiezen voor Anglia verwachten we 
dat ze ´feeling´ met de taal hebben, maar vooral zeer gemotiveerd zijn om hun taalvaardigheid te 
verbeteren en daar tijd en energie in willen steken. Het is niet een bijlesprogramma voor leerlingen 
die zwak zijn in Engels. 
 
Anglia wordt in de brugklas en de tweede klas aangeboden aan alle atheneumleerlingen. Ze krijgen 
één uur Anglia per week. In de lessen ligt de nadruk vooral op schrijfvaardigheid en uitspraak.  
 

http://www.anglianetwork.eu/


Tijdens het tweede leerjaar wordt bekeken welke atheneumleerlingen de inzet en capaciteiten 
hebben om door te gaan met Anglia in de derde klas. Aan het einde van het tweede leerjaar kunnen 
de leerlingen aangeven of zij de Anglia lessen in het derde leerjaar willen vervolgen. Selectie van de 
leerlingen vindt plaats op basis van eenduidige normen (zie hieronder). 
In klas 3 is het Anglia uur voor leerlingen niet meer ingeroosterd als een projectuur, maar als een 
lesuur bovenop hun rooster. 
Het is de bedoeling dat de lesgroep in de hogere leerjaren Anglia blijft volgen (een enkele leerling kan 
er in de loop der tijd bij komen, of juist afvallen), maar ze zullen dat niet meer in een aparte klas 
doen. De leerlingen komen uit de verschillende atheneum 4 klassen. 
 
Hoe wordt er geselecteerd voor deelnamen aan het Anglia masterclassprogramma in het derde 
leerjaar? 
De selectie vindt in een aantal stappen plaats. 

1. Bij rapport 2 in het tweede leerjaar wordt een indicatie afgegeven welke leerlingen volgend 
jaar in de Anglia klas geplaatst kunnen worden. De indicatie is gebaseerd op de inzet bij 
Anglia (motivatie), en de resultaten van de Anglia examens. De indicatie wordt bepaald door 
de docent van het Anglia programma en afgestemd binnen de sectie Engels.  

2. Ca. een week na de uitkomst van de Anglia examens wordt bepaald wat de definitieve 
selectie is. Dat gebeurt op basis van de score die de leerlingen hebben voor hun Anglia 
examen in combinatie met het cijfer dat ze krijgen voor hun portfolio. Het portfolio moet 
minimaal met een 7 beoordeeld worden. Voor het Anglia examen geldt het pre-intermediate 
level  behaald  met score ‘distinction’ als norm.  

3. De selectie wordt besproken met de leerlingen door de Anglia docent, die ook de 
ouders/verzorgers op de hoogte brengt. 

 
De excursies en werkweken 
De talenreizen die het VLC in de verschillende leerjaren organiseert dragen bij aan de ontwikkeling 
van de mondelinge vaardigheden, omdat de leerlingen het Engels in de praktijk kunnen (moeten) 
brengen. De talenreizen vormen een integraal onderdeel van het Anglia aanbod. Ze zijn er vanaf klas 
2. 
De tweedeklassers hebben gedurende het schooljaar een meerdaagse talenreis naar Grittleton en  
een speciaal taleninstituut in Bath in Zuidwest Engeland, waar de leerlingen intern verblijven.  
In klas 3 verblijven de leerlingen in geselecteerde gastgezinnen in Kent en bezoeken zij Londen. 
Als leerlingen de Anglia lessen volgen houdt dat in dat ze in principe deelnemen aan de talenreis. In 
klas vier is er geen talenreis, maar nemen de leerlingen deel aan de reguliere werkweek. De talenreis 
voor klas 5 en 6 is nog in ontwikkeling. 
 

Kosten 
Deelname aan het Anglia programma in de verschillende leerjaren brengt kosten met zich mee. De 

examens (ca. 60 euro) en de kosten voor de werkweken (jaarlijks ongeveer 350 euro, vanaf klas 2) 

zijn voor rekening van de ouders. Het VLC bekostigt de inzet van de docenten en het lesmateriaal.  

 
 
 


