
Goethe Certificaat (niveau A2) in klas 3 (havo – atheneum – gymnasium) 
 
Het Nieuwe Lyceum biedt de mogelijkheid aan om in klas 3 Duits af te sluiten met een Goethe certificaat op A2-niveau. De school hecht er zeer aan om deze 
mogelijkheid aan te bieden, o.a. omdat Duits de taal van onze belangrijkste handelspartner in Europa is. Het A2-certificaat voor Duits is een wereldwijd erkend 
diploma.  
 
In klas 3 (havo – atheneum – gymnasium) kunnen gemotiveerde leerlingen, die al over een goede basiskennis van de Duitse taal beschikken, extra lessen 
volgen ter voorbereiding op het examen voor A2. Als uw dochter/zoon enthousiast is en graag wil deelnemen, dient zij/hij dit vóór 27 september aan ons 
kenbaar te maken. Een intake-gesprek kan deel uit maken van de selectieprocedure. Er is plek voor 5 – 20 leerlingen. Bij minder dan 5 leerlingen kan de 
cursus niet aangeboden worden. Als er meer dan 20 aanmeldingen zijn hanteren we een reservelijst. Een late inschrijving betekent dus niet automatisch 
plaatsing. De uiteindelijke aanmelding bij het Goethe Institut in Amsterdam voor deelname aan het examen regelt de school. 
 
Wat houdt de keuze voor Duits A2 in: 

• De lessen ter voorbereiding op het examen Duits A2 komen bovenop het reguliere lesprogramma.  

• De cursus start in week 45 en gaat 10 – 15 lesuren omvatten. 

• Leerlingen moeten zich inschrijven voor de volledige cursus. Een leerling kan zich gedurende een lopend schooljaar niet alsnog in- of uitschrijven. 

• Na de deadline van 24 september, kan plaatsing alleen nog gebeuren in het geval er plek is. 

• Als een leerling zich inschrijft voor Duits A2 verplicht de leerling zich automatisch tot het volgen van alle lessen en het maken van huiswerk, net zoals 
dat bij alle andere vakken het geval is. 

• In de lessen wordt uitsluitend Duits gesproken. 

• Het oefenmateriaal voor de lessen wordt door school verzorgd en aangeleverd.  

• Het examen bestaat uit de onderdelen: spreekvaardigheid, kijk-/luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. 

• Het examen kijk-/luistervaardigheid, schrijf- en leesvaardigheid wordt op maandag 14 maart 2022 op school afgenomen. 

• Het examen spreekvaardigheid vindt op vrijdag 25 maart 2022 op school plaats. 

• Aan de deelname zijn kosten verbonden: € 70,- voor het gehele examen. 

• De cursus voor A2 wordt verzorgd door mw. K. Ubbink. 
 

Inschrijven en meer informatie 
Leerlingen die in klas 3 (havo, atheneum, gymnasium) A2 willen volgen, dienen zich vóór 27 september aan te melden via een link op de website. 
 
Voor de aanmelding hebben wij van uw dochter/zoon de volgende gegevens nodig: voor- en achternaam, zoals vermeld in paspoort, geboortedatum, 
nationaliteit en indien van toepassing een dyslexieverklaring. Deze gegevens worden door het Goethe Institut gebruikt voor het Goethe Certificaat en daarna 
gewist. E.e.a. is in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving. 
 

U ontvangt na de aanmelding per e-mail van WIS collect een rekening, die voor aanvang van de lessen betaald dient te zijn.  
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de volgende vakdocenten, mw. K. Ubbink ubb@hetnieuwelyceum.nl of dhr. M. Linckens, 
lin@hetnieuwelyceum.nl. 
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