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Als je al goed Engels spreekt omdat je in het buitenland hebt gewoond, kun
je dan op je eigen niveau werken?
Jazeker, we gaan samen met jou kijken wat je al kan en wat we je kunnen leren.
Als je niet/bijna geen Engels kan, is het dan juist goed om voor FLE te
kiezen?
Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om met de Engelse taal bezig te zijn, je
startniveau maakt daarbij niet uit.
Als je start met FLE en er na 2 maanden achter komt dat het niet je ding is,
kan je dan met FLE stoppen?
Je kiest FLE voor in ieder geval één jaar. Aan het einde van het brugklasjaar kun je
kiezen of je door wilt gaan met FLE of dat je overstapt naar de TOP-uren.
Ik heb geen talenknobbel is dit dan wel wat voor mij?
Voor FLE hoef je geen talenknobbel te hebben. Het belangrijkste is dat je
geïnterresseerd bent in de Engelse taal en Britse cultuur.
Kan je ook FLE volgen als je op de basisschool niet zo heel veel Engels hebt
gekregen?
In de brugklas heeft iedere leerling een ander startniveau. De een heeft al veel Engels
gehad op de basisschool en de ander nog maar weinig. De FLE-docent kijkt aan het
begin van het schooljaar op welk niveau zijn/haar leerlingen zitten en past het niveau
daarop aan.
Kies je in de brugklas al voor FLE of kan je ook later instromen?
Ja, je kiest in de brugklas voor FLE.
Als je voor FLE kiest, kun je dan ook TOP-uren volgen?
Nee, omdat de FLE-lessen en de TOP-uren op dezelfde uren in het rooster worden
gezet. Daarnaast zou de combinatie van FLE en de TOP-uren wel heel veel lessen
opleveren.
Wat kun je naast FLE nog meer kiezen?
Naast FLE kun je kiezen voor de TOP-uren of in de havo-vwo/vwo-klassen voor het
Technasium.

Acteer je veel bij FLE?
Bij FLE acteer je regelmatig. In de brugklas start je met korte toneelstukjes in de klas,
in de 2e ga je samen met je klasgenoten een film maken over Robin Hood, in de
derde voer je een stuk van William Shakespeare op het podium in de grote aula en in
de vierde klas ga je aan de slag met MacBeth.
Are you teaching UK English or American English (hopefully not Scottish
LOL)?
Bij FLE mag je zelf bepalen of je de Britse, Amerikaanse of Schotse uitspraak gebruikt,
zolang je het bij één van de twee houdt.
Gebruik je een computer bij FLE?
Bij FLE gebruik je soms een computer, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een
presentatie.
Heb je alleen in de eerste vier jaar FLE? En daarna niet meer?
Je sluit het FLE-programma in de vierde klas af met het doen van het Cambridgeexamen. Daarna stopt FLE, maar kan je in het volgende jaar nog wel voor een
Cambridge-examen op een hoger niveau gaan.
Hoe verhoudt FLE zich tot het ‘gewone’ Engels waar je ook examen in doet?
Fast Lane English is 'leren door te doen'. Bij gewoon Engels heb je boeken waarin je
opdrachten maakt terwijl je bij FLE wordt uitgedaagd om vooral veel Engels te
spreken. Dat is in het begin best spannend, maar het went heel snel. Tijdens de FLEreizen kun je dat wat je hebt geleerd toepassen in 'real-life' situaties.
Hoeveel uur krijg je FLE in de week naast gewoon Engels?
Je hebt per week twee uur FLE, mavo/havo-, havo/vwo- en Technasiumklassen
hebben drie reguliere uren Engels per week. De atheneum- en gymnasiumklassen 2
uur per week.
IS FLE een extra taal?
Nee, FLE is een andere manier om de Engelse taal te leren.
Is FLE een extra vak naast het normale rooster?
Als je voor FLE kiest staan de lessen in je reguliere lesrooster.

Kijk je bij FLE ook films?
Jazeker, we gebruiken bij FLE ook af en toe films en documentaires. Deze horen altijd
bij het thema dat we op dat moment behandelen.
Komen alle leraren die FLE geven uit een Engelssprekend land?
Nee, alle FLE-docenten hebben een passie voor de Engelse taal en Britse cultuur en
zijn heel goed in Engels. Een aantal van hen komt uit Nederland en een aantal uit
Engelssprekende landen.
Krijg je huiswerk of toetsen voor FLE?
Bij FLE krijg je soms huiswerk, maar vaak voelt dat niet zo. We vragen je bijvoorbeeld
om een boek te lezen of een presentatie voor te bereiden. In de derde klas moet je de
teksten voor het toneelstuk uit je hoofd leren, afhankelijk van de door jou gekozen rol
is dit meer of minder werk.
Leer je ook de Britse manier van thee drinken?
Absoluut! Op de Britse manier thee drinken is een essentiele vaardigheid voor FLE
leerlingen. Doe je eerst thee in je kopje en dan de melk, of juist andersom…
Lees je ook bij FLE?
Ja, we hebben een grote bibliotheek in het FLE lokaal. Hierin staan boeken voor alle
niveau's en jaarlagen. Regelmatig vullen we onze collectie aan met nieuwe uitgaven.
Mag je fouten maken in de spelling als je dyslectisch bent?
Bij FLE houden we rekening met leerlingen met dyslexie. Het is dus niet erg als je af
en toe wat foutjes maakt in de spelling. Sterker nog, door de brede focus op alle
taalvaardigheden, dus ook luisteren en presenteren bijvoorbeeld, is FLE juist ideaal
voor dyslecten.
Moet je je opdrachten ook in het Engels maken?
Ja, bij FLE doe je alles in het Engels. Door het maken van opdrachten in het Engels
verbeter je je schrijfvaardigheid.
Moet je ook boekverslagen maken bij FLE?
Na het lezen van een boek maak je een verwerkingsopdracht. Wat voor opdracht dat
is wisselt per keer. De ene keer maak je een schrijfopdracht, de andere keer geef je
een korte presentatie of maak je een kort toneelstukje (een sketch).

Moet je veel samenwerken bij FLE?
Bij FLE werk je regelmatig samen. Je spreekt veel met elkaar, geeft samen
presentaties, voert samen toneelstukjes op en zit in groepjes in een gastgezin.
Spreekt de docent de hele les Engels?
Ja, de docent spreekt de hele les Engels. In het begin is dit best even wennen, maar
je zult merken dat het al snel niet meer gek is.
Spreekt de docent ook Nederlands?
De docenten kunnen ook Nederlands spreken, maar doen dit in de lessen bijna nooit.
Wat is een Cambridge certificaat en wat heb je daaraan?
Het Cambridge certificaat is een internationaal erkend diploma wat bewijst dat jij goed
bent in Engels. Het hebben van een Cambridge certificaat kan je helpen bij het volgen
van een Engelstalige studie in Nederland of het buitenland, het aanvragen van een
studievisum voor onder andere Australie, de Verenigde Staten, Canada en het
Verenigd Koninkrijk en vebetert je kansen op een baan in binnen- en buitenland.
Wat is het verschil tussen 2-talig onderwijs en FLE?
Bij tweetalig onderwijs volg je reguliere vakken (zoals biologie, wiskunde etc) in het
Engels. Op de OSG volg je deze vakken gewoon in het Nederlands en krijg je
daarnaast twee uur FLE. Bij FLE duik je op allerlei manieren in de Engelse taal en
Britse cultuur. Het einddoel is gelijk, het Cambridge-examen. De manier waarop
verschilt!
Wat kan ik na de middelbare school met de Engelse taal?
Bij veel vervolgstudies heb je de Engelse taal nodig en ook in het bedrijfsleven is het
handig om goed te zijn in de Engelse taal. Natuurlijk is het ook handig als je op
vakantie bent in het buitenland.
Wat kosten al die coole uitjes?
De kosten voor FLE bestaan voornamelijk uit de kosten voor de reizen. In de brugklas
was het bedrag dat wij ouders gevraagd hebben in schooljaar 2019-2020 €395
(Canterbury), in de tweede klas €95 (Kasteel filmdag) en in de 3e (Kostschool) en
vierde klas (Schotland) €695

Werken jullie in thema's?
Ja, in de brugklas werken we met thema's als bijvoorbeeld fairytales, Halloween,
christmas en Canterbury. Thema's na de brugklas zijn Robin Hood, murder stories,
Shakespeare en Scotland.
Wordt er veel gepraat over Harry Potter in de lessen?
Harry Potter is onderdeel geworden van de Britse cultuur en komt dus inderdaad af en
toe voorbij tijdens de FLE-lessen. Uiteraard staat de hele Harry Potter collectie in onze
bibliotheek.
Ga je alleen met FLE op reis of ook met gewoon engels?
Naast de FLE-reizen zijn er ook andere reizen. In de brugklas reizen we naar
Wassenaar voor de kennismakingsdagen in Duinrell. In het voorexamenjaar bieden we
bijvoorbeeld reizen naar Parijs, Berlijn en Oostenrijk aan. Leerlingen die voor het vwo
kiezen reizen ook nog naar Trier (Duitsland), Rome en Ieper (Belgie).
Gaat het verblijf bij een gastgezin wel door als er nog steeds Corona is?
We reizen alleen als dat veilig en toegestaan is. Dat betekent dat een verblijf bij een
gastgezin dan ook weer mogelijk is.
Kom je als je naar Engeland gaat in een gastgezin?
Ja, tijdens de Canterbury- en Schotlandreizen verblijf je in een gastgezin. In een
gastgezin kun je dat wat je geleerd hebt in de les toepassen in echte situaties. Tijdens
de reis naar Ardingly college verblijf je op de kostschool.
Krijg je tijdens FLE-reizen ook vrije tijd?
Tijdens de reizen krijg je ook vrije tijd en bepaal je zelf hoe je deze tijd invult. Hierbij
is het wel verplicht om samen met in ieder geval één klasgenoot op stap te gaan.

Met hoeveel mensen ga je in een gastgezin en hoe gaat dat dan ongeveer?
De groepjes voor de gastgezinnen zijn meestal 2 tot 4 personen groot. De
gastgezinnen vinden het leuk om buitenlandse leerlingen te ontvangen en doen er
alles aan om je op je gemakt te stellen. Jullie eten samen de avondmaaltijden en
ontbijten samen. In de voorbereidende lessen oefenen we met allerlei situaties, zodat
je weet hoe je in gesprek kunt gaan met je gastgezin en wat je kunt doen als er iets
even tegenzit. Natuurlijk zijn de begeleiders altijd bereikbaar en in de buurt.
Moet je in een gastgezin als je naar Engeland gaat?
Tijdens de Canterbury- en Schotlandreizen verblijf je inderdaad in een gastgezin. Dit
is in het begin best even spannend, maar je zult merken dat het heel erg leuk is.
Wat doe je allemaal tijdens de reis naar de kostschool?
Tijdens de reis naar Ardingly College ervaar je hoe het is om op een kostschool te
wonen en leren. Je volgt er lessen, gaat aan de slag met Britse sporten en bezoek de
badplaats Brighton.
Hoe komen jullie aan het Dobby beeld op de achtergrond ?
Het standbeeld van Dobby is door een collega van de OSG gemaakt voor het
Halloweenfeest. Dobby komt af en toe langs in het FLE lokaal.

