
 

 

Zwolle, 24 februari 2020 

 

 

Betreft: FCE Examens 

 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Jullie gaan dit jaar het FCE examen afleggen. Dit examen vindt plaats in juni, op de Katholieke Pabo 

in Zwolle. Wij willen jullie met deze brief informeren over de data en de gegevens die in orde 

gemaakt moeten worden om jullie in te kunnen schrijven voor het examen.  

 

Voordat we dat doen willen we jullie er echter nog op wijzen dat deelname aan dit examen niet 

verplicht is. Als je het om wat voor reden dan ook niet ziet zitten is dat geen enkel probleem, zolang 

je dit tijdig communiceert met je docent (uiterlijk 13 maart). Ook heeft het niet halen van dit 

examen geen gevolgen voor je cijferlijst op school en/of de overgang naar klas 4 (hiervoor gelden 

wél alle cijfers die je bij Cambridge Engels behaalt dit schooljaar). Het succesvol afronden van het 

examen levert je het First Certificate diploma op, maar dit staat verder los van school.  

 

 De examens vinden plaats op 5 en 13 juni. Op 5 juni zijn de ‘Speaking Exams’. Het precieze 

tijdstip wordt pas kort van tevoren bekend gemaakt, maar jullie krijgen hiervoor uiteraard vrij 

van school.  

 Op 13 juni zijn de overige examens: Reading and Use of English, Listening en Writing. Dit is 

helaas op een zaterdag en ook nog eens in de toetsweek, maar dit was de enige optie voor een 

computer-based examen. Houd hier dus alsjeblieft goed rekening mee in je planning en begin 

op tijd met leren! Ter compensatie hebben jullie géén toets voor Engels/Cambridge in de 

toetsweek.  

 Er zal een Cambridge docent aanwezig zijn op deze dagen om jullie te begeleiden.  

Om jullie in te kunnen schrijven hebben we een aantal gegevens van jullie nodig en die halen wij 

uit Magister. Aan jullie de vraag om (samen met je ouder(s)/verzorger(s)) alle persoonlijke gegevens 

die in Magister staan nog een keer goed te controleren (met name volledige naam/namen en 

geboortedatum en -plaats).  

 

Daarnaast hebben we een handtekening van jou en je ouders nodig op het ‘Photo Consent Form’. 

Daarmee geven jullie toestemming aan de organisatie om ter plekke een foto van jullie te maken. 

Dit wordt gedaan om fraude te voorkomen. Een exemplaar van dat formulier is aan deze brief 

toegevoegd en het zou fijn zijn als jullie dit uiterlijk 13 maart ondertekend in willen leveren bij je 

Cambridge docent (mw. T. Kruizinga of mw. A. Roos).   

 

Meer informatie over de gang van zaken omtrent het examen en de dagen van het examen volgt 

later. We hopen jullie hiermee op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

mw. T. Kruizinga & mw. A. Roos 

Sectie (Cambridge) Engels 



 
 

Under 18 Consent Form (FCE / CAE / CPE) 

Candidate name:  

Candidate 
number: 
(For Office Use Only) 

 

Candidate date 
of birth: 

 

School:  

Exam:  

Exam date:  

Exam centre:  

 

Declaration: 

As the parent/legal guardian of the candidate named above I give consent for this person to sit the 

Cambridge English exam by signing this form. 

I understand that all individuals who want to take a Cambridge English exam are required to agree to 

all of the Terms and Conditions (to be found on our website). The candidate will need to bring a valid 

photo ID on the test day and consent needs to be given to the candidate having their photo taken by 

British Council staff on the speaking or written exam day
[1]

. Consent also needs to be given by the 

parent/legal guardian for his/her son/daughter to leave the exam premises by themselves at the end 

of the test day. 

I hereby give consent (please tick the relevant boxes): 

For the candidate named above to have their photo taken by British Council staff on the 

speaking or written exam day. I agree for this photo to be held on the secure Cambridge 

English Language Assessment Results Verification site and viewed as set out below if I give 

my agreement
[2]

.  

For the candidate to leave the exam premises without their parent/legal guardian at the end 

of the test
[3]

. 

 

Full name of candidate: ______________________________________ 

 

Signature:        Date: __/__/____ 

 

Full name of parent / legal guardian:  _________________________________ 

 

Signature:        Date: __/__/____ 

Important Information: 

We inform you that, despite providing a signed consent, under 18 candidates may not leave the premises (either 

alone or accompanied) during scheduled breaks, only at the end of the exam day. 

[1] The speaking exam may take place on a different date. 

[2] The photo shall only be available to organisations/individuals that the candidate gives her/his details to or     

have been authorised to view the candidate’s results. 

[3] The signature of this consent form includes consent both for the speaking exam and the written exam.  


