
CSG Augustinus is onderdeel van CSG. 
De CSG staat voor christelijk voortgezet 
onderwijs op zes vestigingen 
in Groningen, Winsum en Hoogezand. 

Meer informatie vind je op csg.nl.

Thrilled?
Ask your 
parents 
and join in!

Contactpersonen
 �  m.j.c.wissink-bouwmeester@csg.nl
� m.m.s.d.reigersberg-beroeatwarin@csg.nl

      csgaugustinus.nl      �  csgaugustinus      �  csg_augustinus       �  csgaugustinus

Meer informatie over 
toelatings eisen en kosten vind 
je op www.csgaugustinus.nl

Behaal je Cambridge 
Certificaat

Fast Lane English; 
iets voor jou!

Toegangsbewijs 
voor studies in het 
buitenland 

Beter voorbereid 
op je eindexamen



Jaar 1 (tweede leerjaar 
op school):
•   Lees uit Harry Potter en schrijf

een script;
•   Geef Engelse les op de basisschool;
•   Leer over Britse cultuur en gewoontes 

en maak een English Afternoon Tea;
•  Doe mee met de rugbyclinic.

Jaar 2 (derde leerjaar op school):
•   Lees Holes en schrijf een recensie;
•   Mail met je penfriend uit Great-Britain;
•   Ga mee naar Dickens in Deventer;
•    Doe de lacrosseclinic;
•   Reis mee naar the UK en volg lessen 

daar op school;
•   Doe het Cambridge-examen 

B2 First.

Jaar 3 (vierde leerjaar op school):
•   Lees uit Shakespeare en herschrijf 

zijn Engels;
•   Volg de badmintonclinic;
•  Reis mee naar London.

Jaar 4 (vijfde leerjaar op school):
•   Lees The Circle en schrijf een essay;
•   Ontdek de verschillen tussen 

Amerikaans en Brits Engels;
•   Bezoek het Shakespearetheater 

in Diever;
•  Volg de cricketclinic;
•   Doe het Cambridge-examen 

C1 Advanced.

Het lesprogramma van 
Fast Lane English

Hou je van de Engelse taal en ben 
je er goed in? Wil je misschien na de 
middelbare school in het buitenland 
studeren? Ben je benieuwd naar 
dat land aan de overkant van de 
Noordzee? Dan is Fast Lane English 
iets voor jou. 

Je krijgt vanaf de tweede klas vier 
jaar lang één uur extra Engels per 
week. In dat uur leer je veel extra 
over de Engelse taal en bereid je 
je voor op het Cambridge-examen. 
Daarnaast doe je leuke dingen die 
met de Engelse taal en cultuur te 
maken hebben. 

Hi there! How’s 
your English? 
Doe mee met Fast Lane English. Leer meer over de Britse 
taal en cultuur, haal je Cambridge Certifi caat en reis twee 
keer mee naar Groot-Brittannië. 
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