HAVO plus onderwijs binnen het Montaigne Lyceum
Binnen de havo afdeling van het Montaigne Lyceum heb je de mogelijk om iets extra's (een plus) mee te krijgen tijdens
je schoolloopbaan en je talent(en) verder te ontwikkelen en wel op het gebied van:
1) Cambridge Class English
2) Versterking exacte (beta) kant
1) Alle brugklassers krijgen Cambridge Class English
Er zijn meerdere scholen in Nederland die dit aanbieden. Normaliter betalen de ouders voor een dergelijke ‘plus’. Wij,
als Montaigne, willen echter een ieder deze mogelijkheid geven en bieden het dus standaard aan! Aan de ouders
worden alleen de kosten voor de beoogde excursies in rekening gebracht, bijvoorbeeld een bezoek aan York en
een uitwisseling met studenten uit een Engelstalig gebied (ergens in de bovenbouw)) en het examen.
2) Technisch ontwerpen
Technisch Ontwerpen is een vak wat de leerlingen beter voorbereidt op vraagstukken uit de bètavakken, zoals die in de
bovenbouw worden aangeboden. De angst voor de bèta-profielen moet hiermee deels worden weggenomen.
In deze flyer worden deze twee extra’s binnen het havo onderwijs op het Montaigne Lyceum uitgebreid besproken.
• Cambridge Class English
De wereld internationaliseert en het Engels als tweede voertaal speelt daarin een prominente rol. Het Montaigne
Lyceum onderkent het belang van het vak en daarom krijgen alle brugklassers op de havo ‘Cambridge Class English’. Dit
vak wordt tot het eindexamen aangeboden: in de onderbouwperiode als vast onderdeel van het curriculum en in de
bovenbouw als uitbreiding op het reguliere programma Engels.
Wat is Cambridge Engels?
In een Cambridge Class krijgen leerlingen 1 uur meer Engels per week. Daarnaast wordt er tijdens de lessen uitsluitend
Engels gesproken. Dit heeft als voordeel dat leerlingen vanaf het begin gewend raken aan het spreken van Engels, het
wordt als heel normaal ervaren. Verder komt een aantal meer uitdagende lesvormen aan bod. U kunt denken aan
drama, het geven van een presentatie of een spelvorm. Vanaf de brugklas zijn alle boeken voor Engels uiteraard ook
volledig in het Engels. In het eerste jaar zullen de brugklassers een 2-daagse reis ondernemen naar York om kennis te
maken met de Engelse taal en cultuur. Uiteraard speelt spreekvaardigheid hier een belangrijke rol.
Extra diploma
Naast het havo-diploma hebben leerlingen die Cambridge Engels volgen ook de mogelijkheid om het Cambridge
Advanced Certificate te halen. Dit examen wordt in het 5e leerjaar afgenomen. Het diploma geeft leerlingen
rechtstreeks toegang tot Engelstalige vervolgopleidingen. Ook het volgen van een buitenlandse stage wordt
vergemakkelijkt.
Leerlingen van het Montaigne Lyceum vinden het invoeren van Cambridge Class English op hun school een goed
initiatief: “Jammer dat Cambridge Class English niet een jaar eerder op school is geïntroduceerd want dan had ik het
ook gehad.”

• Technisch Ontwerpen
Ga je naar de havo en vind je bèta en techniek leuk? Misschien is technisch
ontwerpen dan iets voor jou.
In de eerste klas leer je spelenderwijs de verschillende stappen van het
ontwerpproces. Hoe maak je jouw ideeën het best duidelijk aan een ander? Je
leert hoe je echte technische tekeningen maakt en ontwerpt een werkende lamp.
In de tweede klas werk je iedere periode aan een grotere opdracht. Je ontwerpt
bijvoorbeeld een speelplaats of bedenkt een spannend bordspel. Dit doe je vaak
in een projectgroep. Samenwerking is dus erg belangrijk.

