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Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 3 MAVO, 4 HAVO en 5 VWO, 

Het Schoter biedt sinds een aantal jaren een extra Cambridge programma aan voor leerlingen die op 
zoek zijn naar een extra uitdaging voor het vak Engels. Om zoveel mogelijk leerlingen de kans te 
bieden tijdens het voor-examenjaar deel te nemen aan dit mooie programma organiseren we elk jaar 
een Cambridge proeftoets. Deze toets zal dit jaar tijdens de proefwerkweek worden afgenomen. 
Leerlingen die het instapniveau voor het Cambridge programma halen worden uitgenodigd deel te 
nemen aan de examencursus. De cursus zal vanaf de week van 25 november een keer in de week 
tijdens het eerste uur plaatsvinden. Het examen zal dan in de periode april/mei worden afgenomen en 
kan ook in het weekend plaatsvinden. De kosten bedragen ongeveer 270 euro en komen voor eigen 
rekening.    

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. 

Op dit moment is het van belang voor u om te weten dat uw kind in de komende weken tijdens de 
proefwerkweek de kans krijgt deel te nemen aan de Cambridge proeftoets. Inschrijven voor de 
Cambridge proeftoets kan vanaf aanstaande maandag 16 september tot zondag 22 september 
via magister. Deze proeftoets is voor de leerling bedoeld om te laten zien wat hij/zij kan, en voor de 
docent om in te schatten of en zo ja, op welk niveau de leerling aan ons Cambridge traject kan gaan 
deelnemen. Inschrijving voor de proeftoets is dus alleen voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in 
deelname aan de examencursus. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u 
uiteraard contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

namens alle betrokken teamleiders, 

Nigel Hoffman, 

Docent Engels 

Coördinator Cambridge regulier 
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