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                 Datum:         7 april 2022   
                 Kenmerk:     212200409/TAN    

  Betreft:        Cambridge Exams, in juni 

   
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Voor de leerlingen die de afgelopen weken hebben deelgenomen aan de Cambridge cursus op school, 

is het tijd om zich in te schrijven voor het Cambridge examen.  Deze examens vinden plaats in juni. De 

deadlines voor de inschrijving bij de British Council vallen aan het einde van april en begin mei. Voor 

het PET-examen hebben we helaas een nieuwe datum moeten kiezen.  

 

Wij verzoeken u om samen met uw zoon/dochter te overleggen of zij ook daadwerkelijk aan het 

examen willen deelnemen en  dit daarna aan ons door te geven d.m.v. onderstaand formulier.   

 

De examens voor deze groep leerlingen vinden op de volgende momenten plaats: 

- PET-examen:  9 juni 2022. Dit examen vindt plaats in Alkmaar.  

(spreekvaardigheid vindt plaats in de week voorafgaand, of op de dag zelf) 

- FCE-examen:  18 juni 2022. Dit examen vindt plaats in Amsterdam. 

(spreekvaardigheid vindt plaats in de week voorafgaand) 

- CAE-examen: 11 juni 2022. Dit examen vindt plaats in Amsterdam. 

(speekvaardigheid vindt plaats in de week voorafgaand) 

 

De kosten voor deelname aan deze examens bedragen voor PET paper based  

€.190,- ,voor FCE € 240.-, en voor CAE € 285.-. Deze kosten zijn voor rekening van de ouders en zijn 

inclusief de treinkaartjes, maar exclusief de kosten voor de bus. Leerlingen moeten op de dag van het 

examen dus een opgeladen ov-kaart meenemen voor de busreis.   

 

De deadline voor het aanmelden voor één van deze examens bij ons op school, is vrijdag 15 

april. Wij schrijven deze leerlingen vervolgens in voor de examens. 

 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

 

Met vriendelijke groet,   

namens de sectie Engels en alle betrokken conrectoren,   

 

Het Cambridge team 

Christien Tangelder (c.tangelder@schoter.nl) 

Michael Joost   
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Retourformulier. 

Deelname-formulier Cambridge examen (met certificaat). 

 

 

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

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

Dat zij hun zoon/dochter …………………….. 

Klas: …………………………………………… 

 

WEL / NIET aanmelden voor deelname aan het Cambridge examen in Juni 2022. 

 

Mijn zoon/dochter schrijft zich in voor het volgende examen (kruis het gewenste 

examen aan): 

…. PET  -  9 Juni  (in Alkmaar) 

 …. FCE  -  18 Juni (in Amsterdam) 

 …. CAE  -  11 juni (in Amsterdam.  

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

aanmelding voortvloeien  

 

Haarlem, …..  april 2022 

 

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

 

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

(naam)      (handtekening) 

 

Inleveren kan tot 15 april 2022 bij de balie t.n.v. C.Tangelder  (TAN) 


