
 

         

  

 

Bijlage bij brief ouders Cambridge examens 2018-2019. Informatie over het traject 

‘Cambridge Exams’ voor 3-mavo & 3/4-havo & 3/4/5V 2018-2019. 

 

Introductie. 

Met 3 uur Engels voor iedere klas wil Het Schoter niet alleen alle leerlingen zo goed mogelijk 

Engels leren, maar ook zo veel mogelijk leerlingen de kans geven een Cambridge diploma 

te behalen. 

Voor u en uw kind is het interessant te weten dat Cambridge diploma’s internationaal zijn 

erkend en een bewijs vormen van maatschappelijk belangrijke vaardigheden in het Engels 

(zie http://www.cambridgeenglish.org/why-cambridge-english/ ). Onze school richt zich op 

drie gemiddelde niveaus, te weten PET voor Mavo, FCE voor Havo en CAE voor Vwo. 

Onderstaand schema laat zien hoe deze drie niveaus steeds één ERK-niveau uitsteken 

boven het gevraagde voor de landelijke eindexamens. Meer informatie over de niveaus is te 

vinden op  www.cambridgeenglish.org/exams/general-english-and-for-schools/ en 

www.erk.nl . 

 
          Eindexamen    →   Cambridge Certificate 
C2  
 
C1                                        VWO (CAE) 
                                  ↗ 
B2      VWO                        HAVO (FCE) 
                                  ↗       
B1      HAVO                       MAVO (PET) 
                                  ↗ 
A2      MAVO       
 
A1 

 

 

 

http://www.cambridgeenglish.org/why-cambridge-english/
http://www.cambridgeenglish.org/exams/general-english-and-for-schools/
http://www.erk.nl/


Procedure. 

In de week van 1 oktober a.s. begint voor de huidige 3-mavo en 3/4-havo en 3/4/5-vwo 

leerlingen het traject richting de Cambridge examens van april 2019. Om een goede 

afweging voor u en uw kind en voor de betrokken docent mogelijk te maken over al dan niet 

deelnemen aan dit traject is het volgende belangrijk om te weten: 

1 De Cambridge examens vinden in april 2018 plaats bij de British Council in 

Amsterdam of op het Haarlemmermeerlyceum in Hoofddorp. 

2 De kosten van deze examens bedragen voor PET € 180.-, voor FCE € 240.-, en 

voor CAE € 262.- (tarieven 2018). Deze kosten zijn voor rekening van de ouders. 

3 Vlak na de herfstvakantie zal Het Schoter ter voorbereiding een Cambridge 

cursus starten van een lesuur per week. Voor de betrokken leerlingen zal dit 

extra lestijd en huiswerk met zich mee brengen. 

4 Om voor deze examentraining en deelname aan de Cambridge examens in 

aanmerking te komen organiseren wij de komende weken in alle 

bovengenoemde klassen een zogenaamde ‘mock-test.’ Deze proeftoets bepaalt 

samen met een positieve beoordeling op ambitie, motivatie en zelfstandigheid 

door de docent of en zo ja, op welk niveau een leerling aan het verdere traject 

kan gaan deelnemen. De leerling en de ouders dienen zich in dat geval 

schriftelijk te verplichten tot het doorlopen van het gehele traject.  

Proefexamen (mock-test). 

Het proefexamen zal in de week van 1 oktober a.s. onder schooltijd worden afgenomen 

tijdens een les Engels. Het zal uit twee schriftelijke delen bestaan, ‘reading & use of English,’ 

en ‘writing.’ 

Nadere informatie over vorm en inhoud van deze toetsen zijn hier te vinden: 

www.cambridgeenglish.org/exams/ . Kort gezegd komt het een en ander hier op neer: alle 

examens zijn helemaal in het Engels: 

- Reading en Use of English: meerkeuze- en true/false vragen over kortere en langere 

teksten. 

- Writing: het schrijven van zinnen, e-mails, briefjes en verhaaltjes, maar ook brieven 

en verslagen op basis van enkele gegevens. 

- Indien de leerling(e) een score behaalt van 70% of hoger voor deze proeftoets volgt 

een zogenaamde ‘pass:’ de leerling(e) is geslaagd en wordt bij positieve beoordeling 

door de eigen docent Engels toegelaten tot de examentraining! Voor leerlingen die 

met de proeftoets laten zien eventueel een hoger toetsniveau aan te kunnen volgt 

mogelijk in de loop van het trainingstraject nog een toets (hiervoor kunnen we ook 

gebruik van het examen-onderdeel ‘listening’ of ‘speaking’). 

De resultaten van de proeftoetsen zullen voor de herfstvakantie bekend zijn. De 

examentraining van de toegelaten leerlingen start dan kort daarna. 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/

