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Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van 3M, 4H, 4V en 5V 
 

 

 

 

 

Datum:   9 september 2022 

Kenmerk: 22230029/KAM 

Betreft:  Cambridge cursus 

 

 

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),  

  

De Universiteit van Cambridge organiseert gedurende het hele jaar examens Engels op 

verschillende niveaus.  Cambridge diploma’s zijn internationaal zijn erkend en vormen een 

bewijs van maatschappelijk belangrijke vaardigheden in het Engels (zie 

http://www.cambridgeenglish.org/why-cambridge-english/ ).  

Ook dit jaar biedt het Schoter cursussen aan leerlingen die geïnteresseerd zijn in het 

deelnemen aan een Cambridge examen. Onze school richt zich op drie gemiddelde 

niveaus, te weten PET (3M), FCE (4H/V)  en CAE (5V). Meer informatie over de niveaus is 

te vinden op www.cambridgeenglish.org/exams/general-english-and-for-schools/  en 

www.erk.nl . 

Om te beoordelen of geïnteresseerde leerlingen het juiste niveau hebben, wordt begin 

oktober een proef-toets (mock-test) afgenomen op school.  Na het behalen van deze proef-

toets kan een leerling deelnemen aan de cursus welke na de eerste toetsweek zal starten. 

Het Cambridge examen zelf vindt plaats in maart 2023. De kosten van deze examens 

bedragen voor PET € 230.-, voor FCE € 303.-, en voor CAE € 328.- (onder voorbehoud van 

prijswijzigingen en inflatie). Deze kosten, alsmede de reiskosten naar het examencentrum, 

komen voor rekening van de ouders. De proeftoets en de voorbereidende cursus zijn voor 

rekening van de school.  

De mock-tests zullen worden afgenomen op de volgende momenten: 

- Maandag 3 oktober 2022  tijd: 16.30 uur 

- Dinsdag 4 oktober 2022  tijd: 15.30 uur 

Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich via e-mail aanmelden voor deelname aan de mock 

test (m.kamminga@schoter.nl). Wanneer de mock-test succesvol is volgt een uitnodiging 

voor de voorbereidende lessen en deelname aan het examen.  
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Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen of opmerkingen kunt 

u uiteraard contact met mij (Marija Kamminga m.kamminga@schoter.nl) opnemen.   

  

Met vriendelijke groet,   

namens de sectie Engels en alle betrokken conrectoren,   

  

Het Cambridge team 

Marija Kamminga 

Christien Tangelder 

Kirsten Verwaal 

Abbie Aspland 
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