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Aan de examenleerlingen en ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
Datum:   17 maart 2023 
Kenmerk: KM222300373/VEJ 
Betreft:  Tentamentraining T5 
 
 
 
Beste examenleerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Langzaamaan gaan we toe naar de laatste tentamenweek. Samen met je docenten werk je 
toe naar een week met hopelijk prachtige resultaten. Dit om straks in mei goed beslagen ten 
ijs te komen op het eindexamen. Om je net dat extra zetje en vertrouwen te geven op weg 
naar de laatste Tentamenweek (T5), organiseren we voor een aantal vakken weer 
tentamentrainingen voor jullie.    
  
In samenwerking met www.examensucces.nl wordt in het weekend van 1 en 2 april een 
eendaagse tentamentraining aangeboden. 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. Van 9.00 – 16.00 uur werk je in een klein groepje met 
een vakdocent aan het door jou gekozen vak. De trainingen vinden plaats op Het Schoter en 
je dient op tijd aanwezig te zijn en je kunt de training niet eerder verlaten. De planning is als 
volgt: 
 
Voor de mavo leerlingen: 
zaterdag: Wiskunde en Biologie 
zondag: Nask1, Nask2 en Economie 
 
Voor de havo leerlingen: 
zaterdag: Bedrijfseconomie, Wiskunde B, Economie en Geschiedenis 
zondag: Wiskunde A, Scheikunde, Natuurkunde en Aardrijkskunde 
 
Voor de vwo-leerlingen: 
zaterdag: Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde A 
zondag:  Wiskunde B, Economie, Biologie, Geschiedenis en Bedrijfseconomie 
 
Je kunt je vanaf vandaag inschrijven voor de trainingen. In verband met een goede 
organisatie horen wij graag uiterlijk 24 maart welke tentamentraining je wilt volgen. 
Inschrijven kan dus tot 24 maart 17.00 uur.  
Je geeft je  op via: Inschrijven training T5 

http://www.examensucces.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DMaAM_gp_gkuO6uRreZ_chtFopmS7MytLs4ioeZWIP0FUMjAwM1o2SFFaSkRCRllRU01RQUhRVzBCQy4u&data=05%7C01%7CJ.Verhofstad%40Schoter.nl%7C89f781c49e47413e93bf08db2565df70%7Cfe0ca0317f0a4b828eeae46b799fdc86%7C0%7C0%7C638144891682329896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=plqMuSnpjUaKlPKAB0%2BIQZEh9nNw6Zer6bus98G8O8k%3D&reserved=0


 

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

 

 
 

Bij over-inschrijving geldt: er is plek voor diegenen die zich als eerste hebben aangemeld. De 
training kan alleen doorgaan als er minimaal 10 leerlingen voor het vak zijn aangemeld. 
Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.  

  
Met vriendelijke groet,  
  
Jeske Verhofstad 
Examencoördinator 
j.verhofstad@schoter.nl 
 
 


