
                

                                        
 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   28 februari 2019 

Kenmerk: 18190225/JOG 

Betreft:  CAE examens reisschema 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zaterdag 9 maart en zaterdag 16 maart vinden de CAE examens plaats aan de 

Teleportboulevard 100 te Amsterdam, op twee minuten loopafstand van station 

Amsterdam Sloterdijk. De leerlingen en begeleiders zullen samen reizen vanaf station 

Haarlem volgens onderstaand schema. 

 

9 maart 2019 – begeleider: Dhr. Frans van Rumpt 

De heer Van Rumpt en de leerlingen verzamelen om 8:30 uur bij de hoofdingang van station 

Haarlem en vertrekken om 8:46 uur van spoor 3 met de trein naar Amsterdam Sloterdijk. De 

“Speaking Exams” zijn gepland tussen 9.30 en 10.30 uur. Als iedereen het examen heeft 

afgerond, gaat de hele groep weer richting Haarlem. Dit zal omstreeks 11:00 uur zijn en de 

reistijd is ongeveer een kwartier. 

  

16 maart 2019 – begeleider: Mevr. J. Liefaard 

Mevrouw Liefaard en de leerlingen verzamelen om 08:00 uur bij de hoofdingang van station 

Haarlem om de trein van 08:17 uur naar Amsterdam Sloterdijk te nemen, eveneens vanaf 

spoor 3. Het examen begint om 09:00 uur en duurt tot 13:40 uur. Ook nu reist de groep weer 

samen terug naar Haarlem.  

 

Op beide dagen krijgen de leerlingen van het Schoter een treinkaartje. 

 

Leerlingen hebben het volgende nodig op beide examendagen: een geldig identiteitsbewijs 

(ID of paspoort), hun “entry form”, pen, papier, gum en eventueel een doorzichtig flesje 

water. Verder mogen er geen dranken of etenswaren mee naar binnen worden genomen. 

Buiten de examenzaal mag er wel gegeten en gedronken worden. Leerlingen wordt 

aangeraden om hun telefoon thuis te laten. Deze wordt in ieder geval voor de duur van het 

gehele examen ingenomen. Verder wil ik u vragen het bijgevoegde formulier ingevuld 

en ondertekend mee te geven naar het examen op beide dagen.   

 

Voor noodgevallen zijn de telefoonnummers van de begeleidende docenten: 

Frans van Rumpt: 06 19 63 45 24 

Josca Liefaard: 06 52 06 84 81 
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Ik wens de leerlingen heel veel succes en hoop op goede en mooie resultaten. Voor 

eventuele vragen kunt u bij mij terecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mike de Jong 

Coördinator TTO 

Docent Engels 

M.dejong@schoter.nl  
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