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Datum:   14 december 2018 

Kenmerk: 18190158/JOG 

Betreft:  Cambridge Exam 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 3 HAVO en 3VWO, 

Tijdens de eerste periode heeft uw kind tijdens een lesuur Engels van haar/zijn klas 
meegedaan aan een Cambridge proeftoets. Het ging daarbij om toetsen op 
FCE/CAE niveau. 

Inmiddels zijn de resultaten van deze toetsen bekend, hetgeen voor uw kind 
betekent dat hij/zij aan de Cambridge plus klas 2018-2019  kan gaan 
deelnemen. Deze brief is daartoe dan ook de uitnodiging. 

Het programma zal buiten de reguliere lessen Engels plaats vinden en dus extra 

inspanning vergen van uw kind. Uw kind zal bij succesvolle deelname aan de cursus 

van dit jaar sowieso in aanmerking komen voor plaatsing in de Cambridge 

examencursus van volgend jaar. 

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. Meer informatie over de niveaus is te vinden op  

www.cambridgeenglish.org/exams/general-english-and-for-schools/ en www.erk.nl . 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen of 
opmerkingen kunt u terecht bij de vakdocent(e) Engels of u kunt uiteraard contact 
met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, namens de sectie Engels en alle betrokken teamleiders, 

Brenda Stam,  

Teamleider 23456 vwo  

Head of the bilingual department 

  

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

Deelname-formulier Cambridge plus klas 2018-2019 

 

 

Hierbij verklaart/verklaren .................................... 

    .................................... 

Dat zij hun zoon/dochter …………………….. 

Klas: …………………………………………… 

 

WEL / NIET aanmelden voor deelname aan de Cambridge plus klas van januari t/m 

Juni 2019 

 

Middels aanmelding geven zij tevens te kennen dat zij alle verplichtingen die uit deze 

aanmelding voortvloeien (inzet, extra huiswerk, extra lestijd voor de leerling) 

aanvaarden. 

 

Haarlem, .........  December 2018 

 

................................................................................................................................ 

 

.................................................................... ............................................................ 

 

(naam)      (handtekening) 

 

Inleveren kan tot 21 december 2018 bij de balie t.n.v. Mike de Jong (JOG) 

 


