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Datum:   18 februari 2022 

Kenmerk: 212200313/RUP 

Betreft:  Gratis examentraining voor het centraal examen 

 

 

Beste examenleerlingen van 4 mavo, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De tentamenweek T4 is net achter de rug en hopelijk is deze goed verlopen. T5, de 

allerlaatste tentamenweek komt nu al weer snel in zicht en voor deze tentamenweek worden 

weer gratis tentamentrainingen georganiseerd in het weekend van 2 en 3 april. Hierover 

ontvang je tegen die tijd bericht van ons. 

 

Vlak na T5 volgt de meivakantie en na de meivakantie is het alweer tijd voor het Centraal 

Examen. Over het Centraal Examen volgt na de voorjaarsvakantie nog uitgebreider bericht 

maar nu willen we jullie er alvast op wijzen dat we als school jullie in de meivakantie graag 

aan een gratis examentraining willen laten meedoen. 

 

Training voor het centraal examen 

Tijdens deze gratis examentraining van Lyceo wordt de volledige examenstof herhaald en is 

er extra tijd en aandacht voor de onderdelen waar uw zoon/dochter extra aandacht aan wilt 

besteden. Een examentraining duurt 2 aaneengesloten dagen en verloopt volgens een vast 

programma waarin alle examenonderwerpen worden behandeld. Lyceo werkt daarbij met 

eigen ontwikkeld lesmateriaal dat ieder jaar, in samenwerking met universiteiten, geheel 

wordt vernieuwd en aangepast. De examenbundels krijgt de leerling na afloop van de 

training mee naar huis om thuis mee verder te werken. Meer informatie over de 

examentrainingen van Lyceo is te vinden op lyceo.nl/examentraining. 

Aanmelden 

De examentrainingen vinden plaats op 23 t/m 24 april en 03 t/m 04 mei op het Mendel 

College te Haarlem. Aanmelden kan vanaf vrijdag 18 februari tot en met 18 maart via 

www.lyceo.nl/schoter. Om ervoor te zorgen dat jullie niet zelf de training van €165,- hoeven 

te betalen, dienen jullie bij de aanmelding gebruik te maken van de volgende kortingscode: 

ET-HETSCHOTER-2022 

De trainingen gaan alleen door bij minimaal 5 aanmeldingen per vak en minimaal 40 

aanmeldingen in totaal. Twijfel dus vooral niet en schrijf je in! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost van het Kaar    Priscilla Ruizeveld de Winter 

Conrector mavo    Examensecretaris 
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