
 

 

 
 
Datum:      10 juni  2016 
Betreft:      IB programma Engels 
Kenmerk:  15193/BTZ 
 

 

Beste ouder(s) / verzorgers van de leerlingen van klas 4(t)vwo, 

Uw kind zit dit jaar in klas 4-tvwo. Aan het eind van vorig schooljaar heeft u van mij en 

mevrouw De Weerdt uitleg gekregen over het IB-programma Engels voor de bovenbouw-

tvwo-klassen. De klas van uw kind heeft dit jaar het voorbereidende IB-programma gevolgd.   

Vanaf volgend jaar gaat uw kind deelnemen aan het officiële IB-programma met de daaraan 

gekoppelde speciale IB English examens. Dit programma loopt gedurende de 5e en de 6e 

klas tvwo en dit wordt afgesloten met een apart IB-diploma. Dit staat los van het reguliere 

examen Engels dat uw kind samen met de andere vwo-leerlingen volgt. 

Aan dit IB-programma zijn per volgend schooljaar kosten verbonden. Deze bedragen 250 

euro per leerling (5e en 6e klas). Dit zijn  kosten die we afdragen aan de IB-organisatie  voor 

het mogen uitvoeren en laten examineren van dit diploma-programma.  

De docent Engels (mevrouw De Weerdt) acht uw kind voor het vak Engels in staat om door 

te gaan met het officiële deel van het IB-programma. Uiteraard wordt deelname alleen 

succesvol als de leerling dit zelf ook wil. Gezien het feit dat er een ouderbijdrage geldt voor 

het IB-examentraject, willen we ook de toestemming van u als ouders/verzorgers. Indien u of 

uw kind er voor kiest om na volgend jaar niet door te gaan met het IB-programma, dan stapt 

uw kind volgens jaar voor het vak Engels over naar het reguliere programma Engels. 

Ik vraag u en uw kind om onderstaand antwoordstrookje in te vullen. Graag ontvang ik dit 

uiterlijk woensdag 22 juni terug. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij via onderstaand 

mailadres bereiken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Renske Bootz, teamleider tvwo (r.bootz@schoter.nl) 
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Ondergetekende (naam ouder/verzorger)………………………………………………………….. 

Ouder/verzorger van ………………………………………………………………(naam leerling) 

en leerling gaan wel/niet akkoord met het deelnemen aan het IB-programma Engels en 

verklaren zich hiermee bereid om het verschuldigde bedrag voor deelname (250 euro per 

schooljaar) te voldoen.  

(datum en plaats)…………………………………………………………………………………. 

(handtekening leerling)……………………………………………………………………………… 

(handtekening ouder/verzorger)……………………………………………………………………. 


