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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   28 september 2018 

Kenmerk: 18190049/STB 

Betreft:  Global Perspectives 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Naar aanleiding van de reacties op de brief met het voorstel om het vak Global Perspectives 

te herkansen en het gesprek dat ik met velen van u gevoerd heb afgelopen dinsdag, zet ik 

volgens afspraak verschillende opties op papier: 

  

Uw zoon of dochter: 

1. Maakt gebruik van de mogelijkheid om het vak Global Perpectives te herkansen in 

mei 2019. Deze keuze is van invloed op de werkweek. 

 

2. Maakt een voorlopige keuze voor de mogelijkheid om Global Perspectives te 

herkansen in oktober 2019. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de herfstvakantie 

en / of het written exam kan in de toetsweek vallen. 

 

3. Maakt geen gebruik van de herkansing. De school gaat over tot restitutie van de helft 

van de gemaakte kosten. 

 

.  

Voor inhoudelijke feedback kan uw zoon of dochter een individuele afspraak maken met 

Mike de Jong. 

 

Voordat u een keuze maakt, wijs ik u graag nogmaals op het volgende: 

• Leerlingen die een certificaat op A-niveau ambiëren, zullen alle componenten in één 

jaar moeten afleggen. Dat betekent dat de drie componenten uit jaar vier herkanst 

moeten worden en het profielwerkstuk in het Engels moet worden geschreven. 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.  

• Leerlingen die een certificaat op AS-niveau ambiëren, zullen de drie componenten uit 

het vierde jaar opnieuw doen en hun profielwerkstuk in het Nederlands schrijven. Dat 

is iets minder zwaar dan opgaan voor een certificaat op A-niveau, maar nog steeds 

geen sinecure. Ook hier zijn een goede motivatie en de bereidheid zich extra in te 

spannen vereisten voor een goed resultaat.  
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Ik wil u vragen om (nogmaals) uw keuze kenbaar te maken door uw voorkeur aan te geven 

en de strook uiterlijk 5 oktober in te laten leveren bij Mike de Jong. Met diegenen die 

voorlopig insteken op het oktober-traject, neem ik begin november opnieuw contact op om 

de keuze te verifiëren 

 

Mijn zoon / dochter……………………..……………………..maakt: 

 

1. gebruik van de mogelijkheid om het vak Global Perpectives te herkansen in mei 

2019. Deze keuze is van invloed op de werkweek. 

 

2. een voorlopige keuze voor de mogelijkheid om Global Perspectives te herkansen in 

oktober 2019. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de herfstvakantie en / of het 

written exam kan in de toetsweek vallen. 

 

3. geen gebruik van de herkansing. De school gaat over tot restitutie van de helft van de 

gemaakte kosten. 

 

 

 

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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