Fast Lane

English

Het Amsterdams Lyceum is in het schooljaar 2002-2003 gestart met een nieuwe
toevoeging aan de vwo-opleiding:
Fast Lane English. Met een speciaal in
eigen huis ontwikkeld programma wordt
vanaf het eerste jaar tot het eindexamen
de opleiding in het Engels sterk geïntensiveerd. Het doel van Fast Lane English is
om de leerling na het behalen van het
vwo-diploma in staat te stellen om
zonder problemen een Engelstalige
vervolgopleiding te kiezen.
Vanzelfsprekend is iedereen zich ervan
bewust dat Engels in ons cultuurgebied
een grote rol speelt als tweede voertaal.
De tendens tot globalisering in economie
en wetenschap heeft ertoe geleid dat
vrijwel alle Nederlandse hogescholen
en universiteiten Engelstalig onderwijs
aanbieden. Dat geldt niet alleen voor
economische vakken, maar ook voor recht,
technische studies en opleidingen in de
gezondheidssector. Veel studenten volgen
ook een deel van hun opleiding of stages
in het buitenland, bijvoorbeeld via het
Erasmus-programma van de EU. Fast Lane
English helpt de leerling met succes van de
nieuwe mogelijkheden van de toekomstige
internationalisering gebruik te maken!

Fast Lane English

Ana Babic, docente Fast Lane English:
“Door voortdurend Engels te spreken
tijdens de lessen bij allerlei werkvormen,
raken de leerlingen gewend aan de taal.
Zelfs buiten de lessen spreken ze Engels
met ons. Lesgeven in Fast Lane is
ontzettend uitdagend, wij werken met
een spannende methode maar daarbij
doen we veel aan toneelspelen,
spelletjes, computerlessen en lezen van
interessante boeken. Onze leerlingen
leren veel en zijn heel actief bezig. Als je
zin hebt in uitdaging, hard werken en
veel plezier en variatie, en je leert heel
graag, dan is Fast Lane misschien iets
voor je. Bovendien is onze school sinds
kort een officieel: Cambridge ESOL,
Exam Preparation Centre”.

Wat is Fast Lane English?
Gedurende alle leerjaren van de vwoopleiding zal extra lestijd worden ingezet
om alle aspecten van de taalvaardigheid,
zowel mondeling als schriftelijk op een
hoger niveau te brengen. Een leerling van
Fast Lane English volgt een geheel eigen
programma. Naast het lesprogramma
worden er verschillende activiteiten
georganiseerd waarbij de voertaal Engels
is. In de derde klas kiezen de leerlingen
geen extra vak, in tegenstelling tot de
leerlingen uit de reguliere vwo-klassen.
Er wordt optimaal profijt getrokken van
de intensieve Engelstalige lesmethode die
de basis vormt van de bijzondere taalvaardigheidstraining in Fast Lane English.
Natuurlijk wordt hierbij van alle moderne
hulpmiddelen en leertechnieken gebruik
gemaakt. Aan het eind van de onderbouw
wordt zo een niveau bereikt dat in de
buurt ligt van Engelstalige leeftijdgenoten,
het zogenaamde near native speaker
niveau.
In de bovenbouw volgt de leerling het
gewone tweede fase vwo-programma. De
extra lestijd Engels wordt hier ondergebracht in de “vrije ruimte”. In dit deel van

Versterkt Engels op Het Amsterdams Lyceum
de opleiding zal de nadruk niet alleen
liggen op taalvaardigheidstraining, maar zal
er ook aandacht zijn voor literatuur en
andere culturele aspecten van het
Engelstalig deel van de wereld. Vaak zal
voor deze brede aanpak in speciale projecten de hulp van native speakers worden
ingeroepen. Op deze wijze komt de taal tot
leven en zal de leerling kunnen deelnemen
aan internationaal gerichte activiteiten. Op
dit moment heeft Het Amsterdams Lyceum
reeds een uitwisselingsprogramma met een
school in New York voor de leerlingen uit de
klassen vijf en zes. Voor deelnemers aan Fast
Lane English in de vierde klas wordt een reis
naar Londen georganiseerd.
Aan het eind van Fast Lane English doet de
leerling examen voor het reguliere vwodiploma. Daarnaast gaat men op voor een
internationaal erkend certificaat, het
"Cambridge Certificate of Proficiency in
English" (CPE).

Yasmine van Muiswinkel en Daniel Jakobs:
“Ik vind het leuk, omdat ik extra Engelse
les krijg waardoor mijn Engels nog meer
verbetert. En natuurlijk vind ik het leuk
om een buitenlandse reis te maken.”
“Je spreekt echt alleen Engels, zelfs
buiten de les, als je de docenten
tegenkomt. Je leert daardoor in het
Engels denken! Je moet toepassen en
begrijpen, het is veel meer dan woorden
leren.”

Voor wie is Fast Lane English bedoeld?
Leerlingen met een vwo-advies en met
een talige aanleg die zich extra willen
inzetten om het Engels echt goed te leren
beheersen, kunnen geplaatst worden in de
Fast Lane English eerste klas. Het gaat dus
niet speciaal om leerlingen met een
Engelstalige achtergrond. Fast Lane English
richt zich in eerste instantie op leerlingen
die een Nederlandse basisschool hebben
bezocht en die voldoende capaciteiten
hebben om zich Engels als tweede taal
op near native speaker niveau eigen te
maken. Met Fast Lane English behaalt de
leerling een vwo-diploma dat beter aansluit bij de eisen van het internationaal
georiënteerde vervolgonderwijs, zowel in
Nederland als in de rest van de wereld.
Natuurlijk legt men zich niet meteen vast
voor deelname gedurende de gehele rit.
Wie besluit over te stappen naar de reguliere vwo-opleiding, zal merken dat men
niets gemist heeft, alleen dat men voor ligt
met Engels! Instroming in Fast Lane English
zal ook in latere jaren mogelijk zijn, maar
dan alleen na het afleggen van een
toelatingstoets.

Leerlingen die Fast Lane English volgen
hebben meer lestijd dan leerlingen die
het gewone programma volgen. Die extra
docentenuren en het extra lesmateriaal
worden niet door de overheid bekostigd.
Per leerjaar wordt een bijdrage gevraagd.
Deze bijdrage is inclusief het lesmateriaal,
de kosten van deelname aan projecten,
de studiereis in de vierde en de kosten
voor het certificaat. Het is mogelijk voor
deze bijdrage een gespreide betalingsregeling te treffen.
Vragen en antwoorden
• Zoveel uur Engels per week,
wordt dat nou niet saai?
Integendeel, de intensieve Engelstalige
lesmethode biedt veel variatie. Er ligt veel
nadruk op de communicatieve vaardigheden luisteren en spreken, die vaak in
rollenspel worden geoefend. Daarnaast is
er in het Engels op elk niveau een keur aan
taalmateriaal beschikbaar dat in de extra
lestijd gebruikt kan worden en daardoor
het gewone leerwerk minder eenzijdig
maakt.

• Mis ik nou nog wat als ik Fast Lane
English doe?
Wij denken van niet. Als deelnemer aan het
Fast Lane English programma ben je gewoon
een vwo-leerling die ook aan alle andere
activiteiten op Het Amsterdams Lyceum
meedoet, zoals de werkweken, de buitenlandse reizen en de schoolclubs. Wel neem
je deel aan extra projecten die speciaal voor
Fast Lane English worden ontwikkeld.

Meer informatie
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met
mevrouw A.E. Drosterij 020-5747741 en/of
de heer R.A.M. Winkel 020-5747691

• Kun je zeggen dat iemand die Fast
Lane English volgt met een dubbel
VWO-diploma de school gaat verlaten?
Dat gaat misschien wat ver. Wel durven
we te stellen dat je een erg goed vwodiploma zult behalen dat je uitstekend
voorbereidt op Engelstalige vervolgopleidingen in Nederland of in het buitenland. Het CPE is geen diploma, maar wel
een zeer waardevolle aanvulling op het
vwo-diploma, waardoor je gemakkelijker
toegang krijgt tot buitenlandse instellingen
voor hoger onderwijs.
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