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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 5Th 
 

 

 

 

 

Datum:   9 december 2022 

Kenmerk: 222300149/STB 

Betreft:  5th IGCSE 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zoals u weet zal uw zoon/dochter dit jaar de tweetalige loopbaan na 5 jaar afsluiten. Dit zal 

gebeuren door het afleggen van het Cambridge International (IGCSE) examen First 

Language English.  

 

Omdat onze school voor de tweetalige havo leerlingen, net als de Tvwo leerlingen, overstapt 

naar het IB programma zal deelname aan het programma voor de 5Th leerlingen van dit jaar 

niet verplicht zijn. Het examen levert een certificaat op dat een leven lang geldig is en 

natuurlijk een mooie aanvulling op het CV biedt. De examendata zijn bekend en vallen op 

woensdag 3 mei 2023 15:00-17:00 en op maandag 8 mei 2023 15:00-17:00. De eerste 

examendag val dus nog in de meivakantie.  

 

De kosten voor deelname aan het examen bedragen 120,- euro per leerling. Deze kosten 

moeten door u als ouders/verzorgers zelf betaald worden. Als u uw kind aanmeldt voor het 

examen dan ontvangt u later van ons een nota.  

 

De inschrijving voor de examens is begin januari. Graag vernemen wij dan ook uiterlijk 

donderdag 22 december via het antwoordstrookje of uw kind wel of niet zal deelnemen aan 

het genoemde Cambridge International Examen. Het antwoordstrookje moet worden 

ingeleverd bij de administratie. 

Mocht u nog vragen hebben over dit examen dan kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Brenda Stam 

Conrector 23456 vwo  

Head of the bilingual department 
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Antwoordstrookje Cambridge IGCSE Examen 

 

 

(naam ouder/verzorger)____________________________________________________ 

 

(naam leerling)___________________________________________________________ 

 

Geeft hierbij wel/geen toestemming om zijn/haar zoon/dochter deel te laten nemen aan het 

Cambridge International (IGCSE) examen First Language English dat gehouden wordt op 3 

en 8 mei 2023 en gaat akkoord met de betaling van het hiervoor verschuldigde examengeld 

van 120,- euro (later per nota te voldoen) 

 

 

 

Handtekening ouder / verzorger: 

 

 

 

 


