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Inschrijven voor gratis tentamentrainingen voor T5 
 

 

 

Datum:   18 maart 2022 

Kenmerk: 212200361/RUP 

Betreft:  Tentamentraining T5 

 

 
Beste leerlingen van 5 havo, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In samenwerking met www.examensucces.nl en een aantal docenten van Het Schoter wordt in het 

weekend van 2 en 3 april een eendaagse tentamentraining aangeboden voor T5. Je mag voor twee 

vakken trainingen volgen. Er worden geen kosten voor deze training in rekening gebracht, maar als je 

niet op komt dagen krijg je wel een rekening voor de gemaakte kosten. Per dag is dit € 125,-. Als je je 

opgeeft verwachten we maximale inzet en dat je dus eventueel je werk of sport hiervoor afzegt. Voor 

een lunch wordt gezorgd. 

 

Tijdens de training zal een groot deel van de tentamenstof aan bod komen, daarnaast word je 

meegenomen richting het examen. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen en worden er 

praktische tips gegeven. De trainingen vinden plaats op Het Schoter en je dient op tijd aanwezig te 

zijn en je kunt de training niet eerder verlaten. Het is echt de bedoeling dat je alle stof al hebt 

doorgenomen zodat je gericht tijdens de training aan de slag kan met het stellen van vragen en het 

maken van oefenopdrachten.  

 

Voor de volgende vakken worden er trainingen aangeboden: wiskunde A en B, natuurkunde, 

scheikunde, biologie, economie, bedrijfseconomie, KUA en geschiedenis. Alle trainingen starten om 

9.00 uur en eindigen om 16.00 uur behalve de dik gedrukte vakken. Deze vinden doordeweeks plaats 

(geschiedenis op donderdagmiddag na schooltijd tot in de avond en KUA in overleg met de 

opgegeven leerlingen en de docent). 

 

In verband met een goede organisatie horen wij graag uiterlijk 25 maart 17.00 uur welke 

tentamentrainingen je wilt volgen. Inschrijven kan vanaf 18 maart via: https://is.gd/cH8M1v 

De training voor een vak gaat alleen door bij een minimaal aantal inschrijvingen van 5 leerlingen en bij 

een door de trainer gesteld maximum aantal leerlingen zit een training vol. Er wordt dan gekeken naar 

datum van inschrijving om te bepalen welke leerling wel en welke leerling niet mee kan doen. Uiterlijk 

28 maart einde van de middag hoor je via Magister berichten waar je bent ingedeeld. 

 

Kijk bij het inschrijven goed op welke dag welke training wordt aangeboden én wat de tijdstippen zijn. 

Nogmaals: je kan per dag maar één training volgen. 

 

Bij vragen kun je contact opnemen met de organisatie van www.examensucces.nl via 

info@examensucces.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Priscilla Ruizeveld de Winter 

Conrector 2345 havo 

Examensecretaris 
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