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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 4mavo 
 

 

 

 

 

Datum:   12 april 2019 

Kenmerk: 18190301/KAR 

Betreft:  ‘Doorbijten’ de laatste loodjes. 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Bijna is het zover, het eindexamen staat voor de deur. Nu de laatste tentamenweek is 

afgerond, maken we ons op voor het ‘doorbijten’ naar het examen toe. In deze brief schetsen 

we hoe de laatste weken eruit gaan zien.  

 

Komende donderdag tekenen alle examen leerlingen hun schoolexamencijfers. Tijdens dit 

moment zal de examensecretaris de leerlingen toespreken over de gang van zaken tijdens 

het examen. Wij zijn uiteraard aanwezig bij dit belangrijke moment. De leerlingen krijgen bij 

het tekenen een boekje mee naar huis. Hierin staat alle exameninformatie; regels, tijden, 

protocollen e.d. U krijgt dit boekje ook digitaal toegezonden.  

 

Een onderdeel van het doorbijtprogramma bestaat uit een workshop leesstrategieën en een 

workshop rekenstrategieën. In samenwerking met Lyceo bieden we deze kosteloos aan, aan 

alle examenleerlingen 4Mavo. Komende week krijgen alle leerlingen via de vakdocent een 

speciaal aangeschafte bundel lezen en een bundel rekenen. Deze bundels staan vol 

lesmateriaal en praktische tips. De vakdocenten besteden aandacht aan deze bundels zodat 

de leerlingen er in de meivakantie goed gebruik van kunnen maken. Op 6 mei komen twee 

collega’s van Lyceo onze leerlingen klaarstomen voor het examen door het geven van deze 

twee workshops.  

 

Op de dinsdag na de meivakantie oefenen we een volledig examen Nederlands. ‘Hoe werkt 

het precies met een woordenboek, waar laat ik mijn tas, wat mag ik wel en niet in de 

gymzaal meenemen, hoe kom ik erachter waar ik moet zitten gedurende examen?’ Allemaal 

vragen waar we door het afnemen van een examen Nederlands de leerlingen antwoord op 

willen geven. Het examen Nederlands wordt na afloop ook volledig nabesproken. 

 

Met het programma dat we de leerlingen gaan aanbieden zijn de leerlingen klaar om met een 

goed gevoel het examen in te gaan. Rest mij nog om u als ouder ook heel veel succes te 

wensen voor de komende weken. We zien elkaar vast komende donderdag bij het 

eindexamengala en anders bij de diploma uitreiking.  
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9 april tot en met 17 april Les volgens rooster. 

 

18 april   Les volgens rooster tot 13.00 uur. 

13.30 uur tekenen schoolexamencijfers. Overhandiging 

Exameninformatie boekje 2019. 

20.00 uur eindexamengala. 

 

19 april Lesvrij, mogelijkheid voor het stellen van individuele vragen aan 

vakdocenten. Leerlingen maken zelf afspraken hiervoor. 

 

20 april tot en met 5 mei Meivakantie 

 

6 mei    Doorbijtsessie leesstrategieën en rekenstrategieën 

 

7 mei    Oefenen van examen Nederlands, inclusief nabespreking.  

Oefenmoment Engels. 

 

8 mei    Doorloop langs de vakken AK, GS, NASK, EC, GS. BI, FA 

 

 

 

  
Met vriendelijke groet,  

 
 
Joost van het Kaar,      Martine Elsinga 
teamleider brugklas, 234 mavo.   Coördinator 234 mavo. 
 
 

 

 


