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Toevoeging onderwijskundig rapport vvto Engels 

Algemene schoolgegevens 

Vanaf welk leerjaar wordt er Engels aangeboden? 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 

Het wekelijks aantal 

uren 

        

Gestart met vvto in 

schooljaar 

 

 

De leerling heeft in groep 8 les gehad van   

□ een vakleerkracht Engels 

□ een native speaker 

□ de eigen groepsleerkracht 

 

Is de school in het bezit van een kwaliteitskeurmerk vvto Engels*?  Ja  Nee 

Zo ja, welke?  

□ Cedin 

□ EarlyBird 

□ TalenT 

 

Thuissituatie 

Wordt er thuis Engels gesproken? Denk hierbij aan een tweetalige opvoeding  

of contacten met Engelssprekende familie in het buitenland.  Ja  Nee 

Zo ja, is dit dagelijks/wekelijks/maandelijks/een paar keer per jaar? 

Streep door wat niet van toepassing is. 

 

Toetsen 

Heeft de leerling deelgenomen aan een niet-methode gebonden  

Engelse (eind) toets?        Ja  Nee 

Zo ja, welke?  

□ IEP Eindtoets Engels 

□ Anglia-examen 

□ CITO Me2 

□ Cambridge-examen 

□ Oxford University Placementtest  

□ Anders, namelijk _________________________ 

 

Score: _______________________ 
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Lesstofinhoud 

De methode waaruit in groep 8 gewerkt wordt is ______________________ 

(wordt er in de methode een indicatie gegeven van het niveau van de lesstof gerelateerd 

aan het ERK, dan graag aangeven) 

 

Hoeveel procent van de Engelse lessen besteedde de leerling in groep 7 en 8 aan de 

volgende vaardigheden:  

_____% luistervaardigheid  

_____% spreekvaardigheid  

_____% leesvaardigheid   

_____% schrijfvaardigheid  

 

De leerling heeft de volgende activiteiten in het Engels gedaan in groep 7 en 8 (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

□  CLIL-project 

□  spreekbeurt 

□  dramaproject/toneelstuk/musical e.d. 

□  boekbespreking 

□  boekverslag 

□  contacten met een school in het buitenland middels fysieke uitwisseling/Skype/email 

□  Taaldorp 

□  overig: _____________________________________________________________________________ 

 

Typering leerling  

(optioneel; dit kan ook tijdens de ‘warme overdracht’ besproken worden) 

Geef een korte typering van de leerling en denk hierbij aan motivatie, werkhouding, 

spreekdurf, zelfsturing m.b.t. Engels, etc. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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* Scholen die in het bezit zijn van een kwaliteitskeurmerk vvto Engels, voldoen aan de 

Landelijke Standaard vvto. De zes belangrijkste criteria hiervan zijn: 

 

1. Alle groepen krijgen minimaal 60 minuten per week les in het Engels. 

2. Er is een goede doorgaande leerlijn op de school.  

3. De leerkrachten zijn goed geschoold in de vakdidactiek en beheersen het Engels goed. 

Hun taalvaardigheid op het gebied van luisteren, spreken en lezen ligt op ten minste 

niveau B2. Voor schrijven volstaat niveau B1. 

4. Naast het vak Engels werkt de school met Content and Language Integrated Learning 

(CLIL).  

5. Elke leerling doet mee aan internationale activiteiten. 

6. De kwaliteitszorg van vvto is opgenomen in het meerjaren-taalbeleidsplan van de 

school. 

 


