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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   13 september 2018 

Kenmerk: 18190016 

Betreft:  Global Perspectives  

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Uw zoon of dochter heeft het afgelopen schooljaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

op te gaan voor een Cambridge certificaat voor het vak Global Perspectives. Helaas is het 

niet gelukt om de onderdelen allemaal op het vereiste niveau af te sluiten. Dat is natuurlijk 

erg zonde van de tijd en geld die in het traject gestoken zijn. 

 

Dit was, zoals u wellicht weet, de eerste keer dat we leerlingen in de gelegenheid hebben 

gesteld op te gaan voor dit certificaat. Om die reden hebben we besloten om de leerlingen 

die dat willen nogmaals in de gelegenheid stellen om te pogen dit certificaat te behalen. De 

kosten die daaraan verbonden zijn, nemen wij voor onze rekening. 

 

De keuze om dit traject nogmaals aan te gaan, brengt wel een aantal consequenties met 

zich mee. Die zet ik graag even voor u op een rij: 

• We zullen op het niveau van de individuele leerling een aanvraag moeten indienen bij 

Cambridge. We verwachten dat we (op basis van de eisen) voor alle leerlingen 

toestemming kunnen krijgen, maar zijn daar wel van afhankelijk. Zonder die 

toestemming kunnen we uw zoon of dochter niet inschrijven. 

• Alle componenten zullen opnieuw in één jaar moeten afgelegd moeten worden. Dat is 

beslist geen sinecure en uw zoon of dochter kiest daarmee voor een zwaar 

programma. Dat kan, maar een goede motivatie en de bereidheid om een extra 

inspanning te leveren, zijn dan onontbeerlijk.  

 

Graag vernemen wij uiterlijk 17 september de keuze van uw zoon of dochter. Wilt u daartoe 

aangeven waar uw zoon of dochter voor kiest en de invulstrook ondertekend meegeven en 

laten inleveren bij dhr. De Jong (JOG)? 
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Mijn zoon / dochter……………………..……………………..neemt: 

• geen deel aan een nieuw traject voor een certificaat Global Perspectives 

• opnieuw deel aan het traject voor een A-certificaat voor Global Perspectives 

 

 

handtekening ouder /verzorger    datum 

 

 

 

Heeft u nog aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met mij op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Brenda Stam 

Teamleider 23456 vwo 

Head of the Bilingual Department 

b.stam@schoter.nl  
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