
     
  

Zoetermeer, oktober 2016 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

De Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Het aantal Engelstalige 

vervolgopleidingen neemt toe en werken en studeren in het buitenland wordt steeds populairder. 

Het Oranje Nassau College is sinds enkele jaren aangesloten bij het Anglia Netwerk Nederland en 

biedt onze leerlingen een kans om een erkend Engels taalcertificaat te behalen. De examens worden 

opgesteld en beoordeeld door medewerkers van het Chichester College in Engeland.  

Aan het examen kan op verschillende niveaus worden deelgenomen. Iedere leerling kan zich op een 

passend niveau inschrijven. Na enkele weken volgt de uitslag van het examen. Wij zijn er trots op dat 

het afgelopen jaar al onze leerlingen die een Anglia examen hebben afgelegd zijn geslaagd! 

Het Anglia Certificate wordt erkend door het Nederlandse bedrijfsleven en sommige 

vervolgopleidingen. De twee hoogste niveaus (Proficiency en Masters) bieden toegang tot Engelse 

hogescholen/universiteiten en leveren bij een aantal HBO instellingen studiepunten of vrijstellingen op. 

Deelname aan het Anglia examen is vrijwillig. Door middel van oefenmateriaal en proefexamens 

bereiden  de leerlingen zich voor op het examen; een aantal van onze docenten kan daarbij helpen. 

Leerlingen kunnen zelf de ‘placement test’ doen, zodat ze een indicatie krijgen op welk niveau ze 

zouden kunnen deelnemen aan het examen.  

De kosten voor deelname aan het Anglia examen liggen rond de € 58,-  voor het Intermediate examen 

en lopen op tot ongeveer € 95,- voor het Masters examen. De kosten dienen uiterlijk 2 december 

voldaan te worden. Het bedrag kan contant worden voldaan bij mevrouw Peters of de heer Smelter. U 

krijgt een bewijs van betaling mee. Tevens is er de mogelijkheid het geld per bank over te maken; 

levert u in dat geval een bewijs van overschrijving in. 

Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 2 december. Een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de 

docenten Engels. Het formulier kan samen met het verschuldigde bedrag in contanten of een 

stortingsbewijs worden ingeleverd bij mevrouw Peters of de heer Smelter. 

Het examen wordt op donderdag 26 januari 2017 op onze school afgenomen.  

We kijken uit naar een geslaagde editie Anglia 2017; als u nog vragen heeft kunt u bij ons terecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De sectie Engels ONC Parkdreef  


