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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 4tv 
 

 

 

 

 

Datum:   7 juni 2019 

Kenmerk: 18190358/STB 

Betreft:  IB programma Engels 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Uw zoon of dochter heeft in dit schooljaar het voorbereidende IB-programma gevolgd en kan 

-gesteld dat de resultaten voor de voorbereidende toetsen voldoende zijn- volgend 

schooljaar starten met het officiële IB-programma. Dit programma loopt gedurende de 5e en 

de 6e klas tvwo en wordt afgesloten met een officieel IB examen en diploma. Dit staat los van 

het reguliere examen Engels dat uw kind samen met de andere vwo-leerlingen volgt. 

Aan dit IB-programma zijn kosten verbonden. Deze bedragen 260 euro per leerling in de 5e 

en in de 6e klas. Dit betreft kosten die we maken voor de uitvoering van het programma, de 

voorbereiding op het examen en voor het mogen uitvoeren en laten examineren van dit 

diploma-programma.  

Pas als de resultaten van de proefwerkweek bekend zijn, weten we definitief of uw zoon of 

dochter aan de eisen voldoet om deel te kunnen nemen aan het programma. Mocht dat zo 

zijn, dan is een succesvolle deelname tevens afhankelijk van de vraag of de leerling dit zelf 

ook wil. Gezien het feit dat er een ouderbijdrage geldt voor het IB-examentraject en omdat 

deelname aan het IB-programma van invloed is op de klassensamenstelling, willen we graag 

van tevoren inventariseren welke leerlingen wel en niet deel willen nemen. Indien u of uw 

kind er voor kiest om niet door te gaan met het IB-programma, dan stapt uw kind voor het 

vak Engels over naar het reguliere programma Engels.  

Ik vraag u en uw kind om het antwoordstrookje in te vullen en uiterlijk 14 juni bij Mirel de 

Weerdt in te leveren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Brenda Stam 
Teamleider 23456 vwo 
Head of the Bilingual Department 
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Ondergetekende (naam ouder/verzorger)………………………………………………………….. 

Ouder/verzorger van ………………………………………………………………(naam leerling) 

en leerling wil wel /niet deelnemen aan het IB-programma Engels (gesteld dat de resultaten 

dat mogelijk maken) en verklaren zich hiermee bereid om het verschuldigde bedrag voor 

deelname (260 euro per schooljaar) te voldoen.  

(datum en plaats)…………………………………………………………………………………. 

(handtekening leerling)……………………………………………………………………………… 

(handtekening ouder/verzorger)……………………………………………………………………. 

 

 


