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Gratis examentraining voor het Centraal Examen 
 

 

 

Datum:   18 februari 2022 

Kenmerk: 212200312/RUP 

Betreft:  Gratis examentraining voor het Centraal Examen 

 

 

Beste examenleerlingen van 5 havo en 6 vwo, 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 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 één gratis examentraining willen laten meedoen. Je mag zelf kiezen of je een 2- of een 

3-daagse training wilt volgen. 

 

Training voor het Centraal Examen 

Tijdens deze gratis examentraining van Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) ga je alle 

belangrijke examenstof langs onder begeleiding van professionele en persoonlijke 

begeleiding van enthousiaste docenten. De cursus is compleet afgestemd op het 

examenprogramma. Je oefent met lesmateriaal dat speciaal voor de training is ontwikkeld  

en volledig is gebaseerd op examenopgaven. De examentraining van SSL werkt: meer dan 

90% van de leerlingen die een training hebben gevolgd, is geslaagd. Gemiddeld stijgt het 

examencijfer een punt ten opzichte van het schoolexamencijfer. Een examentraining duurt 2 

of 3 aaneengesloten dagen. Twijfel dus niet en schrijf je in! 

Aanmelden 
De examentrainingen vinden plaats in Leiden, allemaal op loopafstand van het Centraal 
Station. Voor een overzicht van de vakken waarvoor je je kunt aanmelden kijk je op 
https://www.sslleiden.nl/examentraining/vakkenoverzicht  Aanmelden kan vanaf vrijdag 18 
februari tot en met 4 maart via https://leerlingen.sslleiden.nl/inschrijven/exc21  
LET OP: bij bijzonderheden geef je dan aan dat Het Schoter de cursus vergoedt. Je kunt je 
voor één cursus inschrijven. 
LET OP: ook voor periodes met een wachtlijst kun je je opgegeven. Er kan soms capaciteit 
bijkomen. Je krijgt dan via SSL binnen 2 dagen bericht over plaatsing of verplaatsing naar 
een andere periode. 

Met vriendelijke groet, 

 

Brenda Stam    Priscilla Ruizeveld de Winter 

Conrector 23456 vwo   Conrector 2345 havo 
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