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Datum:   23 februari 2018 

Kenmerk: 17208/STB 

Betreft:  Cambridge cursus en examens 

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vorige week heeft u van mij een brief ontvangen over het Cambridge PET-examen. Daarin stond dat 

het examen afgenomen zou worden op twee verschillende dagen in de meivakantie. Dat bleek echter 

zoveel problemen op te leveren dat we in overleg met het British Council tot een andere opzet zijn 

gekomen. Die is als volgt: 

Op woensdag 28 maart zullen de leerlingen deel nemen aan een çomputer-based PET-examen. 

Grootste verschillen met het reguliere examen in mei zijn: 

- Dat het schriftelijke deel van het examen niet op papier, maar op de computer gemaakt wordt. 
Inhoudelijk zijn de examens hetzelfde. 

- Dat leerlingen niet op 2 verschillende dagen naar Amsterdam hoeven te reizen, maar dat 
zowel het mondelinge als het schriftelijke deel van het examen op 1 dag (woensdag 28 maart) 
zullen worden afgenomen. 

- Dat het examen natuurlijk wat eerder wordt afgenomen. Dat betekent dat we na de 
voorjaarsvakantie extra ondersteuning zullen verzorgen, zodat leerlingen goed voorbereid aan 
het examen beginnen. 

- Het computer-based examen is duurder. Dat is ook eigenlijk de voornaamste reden om daar 
normaal gesproken geen gebruik van te maken. Echter, omdat we goed begrijpen dat nu een 
situatie is ontstaan die onwenselijk is, zal de school het verschil tussen het reguliere en het 
computer-based examen bijdragen. 

 

Op woensdag 28 maart zullen de leerlingen onder begeleiding van een docent naar Amsterdam 

afreizen. De examens worden afgenomen in de Aristozalen. Die bevinden zich op Amsterdam 

Sloterdijk. Aan het eind van de dag reizen ze onder begeleiding weer terug. Over de tijden wordt u 

nader geïnformeerd. De prijs van het examen verandert voor u als ouder niet. Dat betekent dat u 

binnenkort een rekening ontvangt van 155 euro. 

 

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief toch nog 

vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen. 

Vriendelijke groet, 

 

Brenda Stam,  

b.stam@schoter.nl  

Teamleider 23456 vwo  

Head of the bilingual department 
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