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Doorn, september 2021 
Betreft: Cambridge Proficiency Examen 

Beste ouder/leerling, 
 

In IBV5 bieden wij leerlingen de mogelijkheid het Cambridge Proficiency Diploma te halen.  
 
Van leerlingen die zich inschrijven voor dit examen verwachten wij dat zij het examen 
grotendeels thuis, via de Cambridge website, www.flo-joe.co.uk , en/of andere websites en 
extra opdrachten voorbereiden. 

Onze taalassistenten, Kathryn Strange en Cecilia Nicholson, bieden leerlingen de mogelijkheid 
een aantal keren met hen af te spreken om extra te oefenen voor het examen. 

De kosten voor dit examen (€ 265,- ) worden bij de ouders in rekening gebracht. Het schriftelijk 
examen vindt plaats op donderdag 9 juni 2021, in Utrecht; het mondeling waarschijnlijk 1 week 
eerder, op school.   

Wilt u/ wil je bij deelname aan het examen onderstaande verklaringen zo spoedig mogelijk 
tekenen en per mail aan je IB docent terugsturen? 

Met vriendelijke groet, 
  
Carla van Wissen 
Docent IB/Coördinator tt0/IB 
0343-412145 
 
Nick Ruhe 
Docent IB/Mede-coördinator tto 
 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.flo-joe.co.uk/
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Verklaring deelname Cambridge Proficiency Examen IBV5 
(sessie juni 2022) 

 
 
Ouder: 
 
Wilt u uw zoon/dochter aan het Cambridge Proficiency Examen in IBV5 laten 
deelnemen? Kosten: €263,- per leerling 

ja  

nee  
 
Datum______________________________ 
 
 
Naam ouder(s):  
_____________________________________________________________ 
 
 
Handtekening(en): 
_____________________________________________________________ 

 
Leerling: 
 
Wil je dit schooljaar in IBV5 deelnemen aan het Cambridge Proficiency 
Examen? 

ja  

nee  
 
Ben je bereid dit examen voor een groot deel zelfstandig voor te bereiden? 

ja  

nee  
 
Naam leerling: 
_____________________________________________________________ 
 
Klas:_______________ 

 
Handtekening: 
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