
Inschrijfformulier Anglia klas 1 t/m 4 + ouders 
 
Wat is Anglia? 
Leerlingen/ouders die goed zijn in Engels kunnen extra uitdaging krijgen en kunnen het 
beste uit zichzelf halen. Leerlingen/ouders die juist meer moeite hebben met de taal werken 
met behulp van Anglia stap voor stap aan hun Engelse taalvaardigheid. Anglia wordt naast 
de reguliere lessen Engels aangeboden en is daarom ook compleet vrijwillig. De 
deelnemende leerling/ouder zal dus naast het schoolwerk, extra Engelse opdrachten krijgen 
om zichzelf goed voor te kunnen bereiden op het Anglia-examen. De leerlingen/ouders 
werken zelfstandig aan deze opdrachten en zullen waar nodig begeleiding krijgen. Ook zal er 
een aantal contactmomenten zijn met de deelnemers om te kijken hoe het er voor staat.  
 
Anglia examens worden op Van Maerlant gemaakt en in Engeland nagekeken. Het Anglia 
examen bestaat uit drie skills; lezen, schrijven en luisteren. Bij ons op school zal het examen 
op donderdag 21 juni plaatsvinden. Nadat het examen behaald is ontvangt elke deelnemer 
een internationaal erkend Anglia certificaat.  
 
Wat zijn de kosten? 
Voor u als ouder zijn er extra kosten aan verbonden. U betaalt de kosten voor het Anglia 
examen, waarbij u kunt uitgaan van een bedrag tussen de 20 – 90 euro, afhankelijk van het 
niveau van de leerling/ouder. Om dit niveau te bepalen maken de leerlingen/ouders eerst 
een instaptoets. Nadat bekend is geworden op welk niveau u, uw zoon of dochter gaat 
deelnemen, informeren wij u als ouder wat de kosten voor dit examen zullen zijn.  
Zodra het bedrag is overgemaakt wordt de leerling ingeschreven voor het examen. 
 
Meer informatie?  
www.vanmaerlant.nl            of     www.anglianetwork.eu  
 
Neeltje Appelhof, Tanja Popma en Kim Colsters  
anglia@vanmaerlant.nl                       Facebook: Anglia van Maerlant  
 

 
Inschrijfformulier inleveren vóór 23 maart bij mevr. Appelhof, mevr. Colsters of mevr. Popma 

 
X Ja, ik neem deel aan het Anglia examen 
 
Roepnaam Leerling/Ouder: ……… ……………………………………………………………… 
 
Voorna(a)m(en):   …………………………………………………………………….. 
 
Tussenvoegsel(s):   …………………………………………………………………….. 
 
Achternaam:    …………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum:   …………………………………………………………………….. 
 
Klas:    …………………………………………………………………….. 
 
E-mailadres ouder/verzorger: …………………………………………………………………….. 
 
 
 
Handtekening leerling:     Handtekening ouder/verzorger: 
 
 
 
……………………………     …………………………….. 
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