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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen uit 4M, 5H en 6V 

 

 

 

Datum:  2 maart 2021 
Kenmerk: 202100268/STB 
Betreft: tentamentraining lyceo 
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  
 
Om de leerlingen uit de examenklassen extra te ondersteunen zijn we wederom een samenwerking 
aangegaan met Lyceo. Door deze samenwerking geven we examenkandidaten gratis de mogelijkheid 
om op school een tentamentraining te volgen voor een tentamen dat in T5 gemaakt gaat worden.   
 
Een tentamentraining duurt 1 dag en verloopt volgens een vast programma waarin de 
schoolexamenonderwerpen worden behandeld voor het tentamen van T5. Lyceo werkt daarbij met 
eigen ontwikkeld lesmateriaal dat ieder jaar, in samenwerking met universiteiten, geheel wordt 
vernieuwd en aangepast. Uw zoon/dochter dient zelf hulpmaterialen mee te nemen als het lesboek, 
het schrift een rekenmachine, woordenboek, Binas etc. 
 
De trainingen vinden plaats op zondag 28 maart. De examentraining duurt 1 dag. Deelname aan één 
van de trainingen is vrijwillig, maar van leerlingen die zich opgeven, verwachten we dat ze de hele 
training aanwezig zijn. Voor sportactiviteiten of bijbaantjes maken we geen uitzondering. De havo-
vwo trainingen zijn van 09.00 tot 17.00 uur. De mavo trainingen zijn van 09.00 tot 15.30 uur. 
Aanmelden kan via www.lyceo.nl/schoter Op deze website staat ook het aanbod vermeld.  
 
De kosten voor deze training zijn voor de school. Bij het inschrijfproces via de aanmeldpagina die 
beschikbaar is gesteld door Lyceo, worden er kosten van €0,05 cent in rekening gebracht. Dit komt 
omdat het systeem achter de pagina de inschrijving niet kan verwerken zonder vorm van betaling.   
 
Let op: aanmelden kan van dinsdag 2 maart en tot en met woensdag 10 maart om 17.00 uur. Hierna 
zijn de inschrijvingen definitief gesloten.  
 
www.lyceo.nl/schoter  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Joost van het Kaar, conrector brugklas en mavo  
Priscilla Ruizeveld de Winter, conrector 2345 havo  

Brenda Stam, conrector 23456 vwo  
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