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Aan ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   14 oktober 2022 

Kenmerk: 22230082/KAM 

Betreft:  Cambridge cursus en examen FCE 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vorige week heeft uw zoon of dochter een mock test gemaakt om deel te kunnen 

nemen aan ons Cambridge programma. Deze hebben zij met een goed resultaat 

voltooid.  

Daarom willen wij uw zoon of dochter uitnodigen om deel te nemen aan het 

Cambridge programma zodat zij in maart een Cambridge FCE examen kunnen 

doen.  

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen goed voorbereid zijn, zullen wij wekelijks een 

Cambridge les organiseren. Deze zullen starten na de eerste proefwerkweek en 

zullen plaatsvinden buiten het reguliere rooster om, gewoonlijk op het eerste uur 

welke start om 8:00. 

Indien uw zoon of dochter aan deze cursus wil deelnemen en ook examen wil doen, 

verzoeken wij u het onderstaande retourformulier ingevuld en ondertekend uiterlijk 

26 oktober in te inleveren bij de balie t.n.v. Marija Kamminga (KAM). Het is daarbij 

goed om te weten dat aan deelname aan het examen kosten verbonden zijn. Deze 

bedragen ongeveer €303,- 

  

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen of 

opmerkingen kunt u uiteraard contact met mij opnemen.   

  

Met vriendelijke groet,   

namens de sectie Engels en alle betrokken conrectoren,   

Brenda Stam 

Conrector 23456 vwo 

Head of the bilingual department       
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  Retourformulier  

Deelname-formulier Cambridge 2022-2023 FCE examens    

   
    

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

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

dat zij hun zoon/dochter   ……………………………………………………  

van klas:        ……………………………………………………  

   

aanmelden voor deelname aan de Cambridge examencursus van november 2022 

t/m maart 2023 

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

deze aanmelding voortvloeien (inzet, extra huiswerk, extra lestijd voor de 

leerling(e) en examenkosten voor de ouders) aanvaarden.   

   

Plaats: ………………………………… Datum: ……………………………………….   

   

________________________________________________________________ 

   

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

 

  (naam)                  (handtekening)   

Inleveren kan tot en met 26 oktober 2022 bij de balie t.n.v. Marija Kamminga 

(KAM)   

    

 


