
                

                                        
 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

 

 
 

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

 

 

 

Datum:   8 april 2022 

Kenmerk: 212200403/KAR 

Betreft:  Doorbijten 

 

 

Beste examenkandidaten 4M, 

Op dit moment zijn jullie druk bezig met de laatste tentamens. Aansluitend zal er tot aan de 

meivakantie les volgens rooster plaatsvinden. De 3 lesdagen na de meivakantie zullen 

worden gebruikt voor de laatste voorbereidingen op het examen. Om je in de gelegenheid te 

stellen die voorbereiding op een voor jou zo zinvol mogelijk manier in te richten, bieden we je 

op 9, 10 en 11 mei een doorbijtprogramma aan.  

Van 9 t/m 11 mei krijg je gericht examentraining. Dat betekent dat je in blokken van 80 

minuten en groepen van maximaal 30 leerlingen de laatste voorbereiding op de examens 

kunt volgen. Daarvoor is een rooster opgesteld en dat vind je in de bijlage bij deze brief.  

Het deelnemen aan examentrainingen gaat op inschrijving. We vinden dat je tenminste 5 

keer in deze 3 dagen een examentraining moet volgen en zoveel meer als voor jou belangrijk 

en nuttig is. Deze week zorgen mentoren en coördinatoren ervoor dat je in elk geval staat 

ingeschreven voor de vakken waar je onvoldoende voor staat en daarna kies je zelf wat je 

nog wilt volgen maar het zijn tenminste 5 vakken. Vanaf maandag 11 april t/m vrijdag 15 april 

kun je je dan zelf inschrijven voor extra trainingen. Dat gaat via een inschrijflijst in Magister. 

Niet alle docenten geven examentrainingen op de momenten waarop ze normaal gesproken 

een les verzorgen. Je kunt dus ook, naast de examentrainingen, je docenten benaderen voor 

vragen en ondersteuning in kleinere groepen en doe dat dan ook vooral. Maak gebruik van 

alle mogelijkheden die er nu nog zijn, zodat je met een optimale voorbereiding aan je 

examens kunt beginnen. 

Heel veel succes met alle voorbereidingen, 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Martine Elsinga 
Coördinator 234 mavo, 
 
Joost van het Kaar 
Conrector 234 mavo 
 


