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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   5 maart 2021 

Kenmerk: 202100274/STB 

Betreft:  CAE examen 12 maart 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Lange tijd was het onzeker of onze leerlingen daadwerkelijk het geplande CAE-

examen konden afleggen. Gelukkig hebben wij afgelopen weekend groen licht 

gekregen. 

 

Dat betekent dat uw zoon of dochter op vrijdag 12 maart CAE examen doet aan de 

Teleportboulevard 100 te Amsterdam, op twee minuten loopafstand van station 

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

Haarlem volgens onderstaand schema.  

 

 
12 maart 2021 Ochtend/middag – begeleider: Mevr. M. de Weerdt 

Mevrouw De Weerdt en de leerlingen verzamelen om 8:00 uur bij de hoofdingang van 

station Haarlem en vertrekken om 8:16 uur van spoor 3 met de trein naar Amsterdam 

Sloterdijk. De examens zijn gepland tussen 09:00 en 16:30 uur. Als iedereen het examen 

heeft afgerond, gaat de hele groep weer richting Haarlem. Dit zal omstreeks 16:45 uur zijn 

en de reistijd is ongeveer een kwartier.  

 
Aangezien het al een behoorlijk intensieve dag is, hoeven de leerlingen voor het examen 
geen lessen te volgen. De leerlingen krijgen van het Schoter een treinkaartje. 

 
Leerlingen hebben het volgende nodig op beide examendagen: een geldig 

identiteitsbewijs (ID of paspoort), hun “confirmation of entry”, pen, papier, gum en 

eventueel een doorzichtig flesje water, eten voor de lunch.  

In verband met covid-19 beperkingen dienen leerlingen ook een mondkapje mee te nemen 

en te dragen wanneer ze niet aan een tafeltje zitten. 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.  
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Verder wil ik u vragen het bijgevoegde formulier ingevuld en ondertekend mee te 

geven naar het examen op beide dagen. Ook de Covid-19 verklaring die uw 

zoon/dochter heeft meegekregen moet op beide dagen ingevuld en ondertekend 

mee (per dag is er een verklaring met de juiste datum). 

 

Aangezien leerlingen hun telefoon moeten inleveren gedurende de hele dag 

en er ongeveer 2 uur tijd zit tussen de geschreven examens en het 

mondeling raden wij leerlingen aan om bijvoorbeeld een boek mee te 

nemen ter vermaak.  

 

Voor noodgevallen is het telefoonnummer van de begeleidende docent M. 

De Weerdt: 06-45 97 88 65  

 

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,  

 

Brenda Stam 

Conrector 23456 vwo 

Head of the bilingual department 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 


