
 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Op de eerder deze maand gehouden informatieavond  voor ouders/verzorgers van leerlingen uit        

2 h/v  is bekendgemaakt dat op het Bataafs Lyceum de mogelijkheid bestaat om vanaf leerjaar 3 

Cambridge- Engels te volgen. Deze cursus leidt op voor wereldwijd erkende taaldiploma’s als FCE 

(First Certificate) en CAE (Advanced ). 

 De bedoeling van dit bericht is u nader te informeren over de selectieprocedure en de hierbij 

relevante data. 

Om voor plaatsing in 3-Cambridge in aanmerking te komen moeten leerlingen, naast een positief 

advies van hun docent Engels met betrekking tot werkhouding en motivatie, voldoen aan de 

volgende eis: het cijfergemiddelde, gebaseerd op grotere toetsen (hoofdstuktoetsen en 

vaardigheidstoetsen ) moet 8.0 of hoger zijn. Bij resultaten tussen 7.5 en 8.0 bestaat de mogelijkheid 

van het maken van een toelatingstoets. 

In de eerste week van maart 2018 worden de resultaten geïnventariseerd. 

In de laatste week van maart 2018 wordt de uitslag van de selectie aan u/de leerling meegedeeld: 

- leerlingen met 8.0 of hoger kunnen geplaatst worden. We vragen u een retourmail ter bevestiging 

te sturen aan de Cambridge-coördinator voor 16 april 2018. 

- leerlingen met een gemiddelde tussen 7.5 en 8.0 krijgen bericht met betrekking tot de 

toelatingstoets. Van u vragen we een retourmail ter bevestiging van deelname aan deze toets te 

sturen aan de Cambridge-coördinator voor 16 april 2018. 

- leerlingen van wie het gemiddelde niet aan de toelatingseisen voldoet en die ook niet in 

aanmerking komen voor de toelatingstoets, krijgen bericht dat plaatsing in het Cambridge 

programma helaas niet mogelijk is. 

De toelatingstoets staat gepland voor de laatste week van april 2018, waarna in de eerste week van 

mei de definitieve selectie bekendgemaakt wordt. 

In geval van twijfel  en/of resultaten die na  1 maart 2018 een afwijkend beeld opleveren, vindt 

overleg plaats met  de docent Engels, de Cambridge-coördinator en de teamleider. Aan dit overleg 

kunnen op voorhand geen rechten worden ontleend. 

Ik hoop u met het bovenstaande naar behoren geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Bert van Zwieten, Cambridge-coördinator 

b.vanzwieten@osghengelo.nl  
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