Trayecto

Español

Veel leerlingen op Het Amsterdams
Lyceum kiezen Spaans. Het vak
Spaans staat al ruim 20 jaar op het
lesrooster van Het Amsterdams
Lyceum. Het is een van de keuzevakken en heeft een vergelijkbare
positie met Frans en Duits.
Daar zijn drie goede redenen voor:
• Na Engels is Spaans de meest
gesproken taal ter wereld.
• Vervolgopleidingen vragen steeds
vaker Spaans in het examenpakket
(bijvoorbeeld het HEAO).
• Spanje wordt steeds belangrijker, er
zijn steeds meer economische,
politieke en culturele betrekkingen
met Spanje en andere Spaanstalige
landen.
Sinds het schooljaar 2001/2002 biedt
Het Amsterdams Lyceum in samenwerking met het ministerie van onderwijs van Spanje bovendien versterkt
Spaans aan in het Trayecto Español.
Dat is een uitgebreid programma voor
gymnasium en atheneum.

Trayecto Español

Nancy van Kalsbeek, docente Trayecto
Español: “Het mooie van Spaans op
Het Amsterdams Lyceum is dat leerlingen
later vertellen dat ze hier niet alleen
de taal hebben leren spreken, maar dat
ze ook daadwerkelijk met Spaanstaligen
in de wereld kunnen communiceren en
heel gemotiveerd zijn om in Spanje te
gaan studeren of werken. Trayecto
Español is een interessante route naar
de Spaanse wereld.”

Wat is het Trayecto Español?
Leerlingen die kiezen voor Trayecto
Español volgen vanaf de eerste klas
Spaans naast de andere vakken.
Zij hebben geen projectlessen zoals
in de reguliere vwo-klassen, zodat
hun totale programma niet te overladen wordt.
Tot en met de derde klas blijven zij
Spaans volgen als extra moderne
vreemde taal. Zij kiezen geen extra vak
in de derde klas, in tegenstelling tot de
leerlingen uit de reguliere vwo-klassen.
Aan het eind van de derde klas zal
het niveau hoger zijn dan dat van de
andere moderne vreemde talen.
Vanaf de vierde klas volgen de leerlingen naast het gewone programma
van de tweede fase het programma
Cultura Española, waarin geschiedenis,
aardrijkskunde, cultuur en kunst van
Spanje aan bod komen, en wordt er
niet alleen aandacht besteed aan de
taal, maar ook aan de Spaanse literatuur.

Versterkt Spaans op Het Amsterdams Lyceum
Het vak CKV is opgenomen in het
programma. In de bovenbouw worden
deze vakken gegeven door Spaanse
docenten, die daarvoor speciaal naar
ons land worden uitgezonden.
In het examenjaar leggen de leerlingen
naast het reguliere examen een
officieel Spaans examen af, het
zogenaamde “Diplomas de Español
como Lengua Extranjera (DELE)”.
Met het gymnasium- of atheneumdiploma mét versterkt Spaans hebben
zij het niveau dat hen toestaat te gaan
studeren aan Spaanstalige universiteiten
en hogescholen. Bovendien hebben zij
een bredere basis voor andere vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.

Jilin Ng en Mink van der Meijden:
"Tijdens groep 6 van de basisschool heb
ik een jaar in Spanje gewoond en is mijn
interesse in Spaans gewekt. Spaans is
een van de drie wereldtalen en ik kijk
ernaar uit om in het derde jaar naar
Granada te gaan."
“Ik vind Spaans een mooie taal en als
je het vloeiend spreekt met de juiste
grammatica dan klinkt het heel mooi."

Voor wie is Trayecto Español bedoeld?
Leerlingen met een vwo-advies en
een talige aanleg die zich extra willen
en kunnen inzetten voor het versterkte
Spaans kunnen geplaatst worden in de
eerste klas van het Trayecto Español.
Het is niet nodig Spaans te spreken.
De opleiding richt zich op Nederlandse leerlingen die voldoende
capaciteiten hebben om zich een
extra taal goed eigen te maken.
Met het Trayecto Español verlaat je na
zes jaar de school met een diploma
dat in Europa meer mogelijkheden
biedt dan het normale vwo-diploma.
Natuurlijk kun je van de afdeling
van het Trayecto Español altijd
doorstromen naar de reguliere vwoafdeling op Het Amsterdams Lyceum.
Instromen in de tweede klas kan ook.
Je moet dan een toelatingstoets
afleggen.

Voor alle duidelijkheid: Trayecto
Español is geen aparte afdeling.
We bieden een aantal leerlingen deze
interessante mogelijkheid naast ons
reguliere onderwijs. Leerlingen die
Trayecto Español volgen hebben meer
lestijd dan leerlingen die het gewone
programma volgen.
Leerlingen uit het Trayecto Español
nemen net als andere leerlingen deel
aan de vele activiteiten op Het
Amsterdams Lyceum, zoals de werkweken, de buitenlandse reizen en de
schoolclubs.
Als éxtra activiteiten noemen we hier
de reis naar Granada in de vierde klas,
een reis waarin de leerlingen niet
alleen kennismaken met de cultuur
van Spanje, maar ook lessen volgen
op een Spaanse school en een
uitwisseling in klas vijf en zes, met
een school in Sevilla.

Vragen en antwoorden
• Zijn er meer scholen in Europa
die versterkt Spaans aanbieden?
De meeste Europese landen hebben
een aantal scholen met een vergelijkbaar Trayecto Español, "Spanish
Sections". In totaal zijn er in Europa
52 scholen met versterkt Spaans.

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 het Trayecto Español volgt
met een dubbel diploma
de school kan verlaten?
Dat gaat misschien wat ver. Wel durven
we te stellen dat je een erg goed
vwo-diploma zult behalen dat je
uitstekend voorbereidt op Spaanstalige vervolgopleidingen in Nederland
of in het buitenland.
Je krijgt een Spaans-Nederlands
certificaat en het DELE.
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