Onderwerp
Examentrainingen door Lyceo

Zwolle, 29 september 2020

Beste examenkandidaat, beste ouder/verzorger (ter informatie),
Graag wijzen wij jou op de mogelijkheid dit jaar examentrainingen te volgen bij Lyceo.
Lyceo is een commerciële aanbieder van huiswerkbegeleiding en examentrainingen. Het Meander
College is gastschool voor Lyceo. Dat betekent dat de trainingen voor leerlingen van alle Zwolse
scholen in het Meander College plaatsvinden. Wij hebben geen zakelijke relatie met Lyceo. Wel
krijgen leerlingen van het Meander College korting als zij zich aanmelden voor een training.
Examentrainingen worden elke schoolvakantie aangeboden. Dat wil niet zeggen dat wij je nu
aanraden een Lyceo examentraining te volgen. Of dat zinvol is, hangt af van je aanleg, niveau en
cijfers voor een vak. Het beste bespreek je dat met een vakdocent of je mentor.
Aanmeldpagina Meander College
Er is een aanmeldpagina speciaal voor leerlingen van het Meander College:
www.lyceo.nl/meandercollege. Je kunt je op deze pagina inschrijven voor de examentrainingen in
de herfstvakantie, tegen een gereduceerd tarief (het tarief staat al correct op de aanmeldpagina).
Op de pagina staan nu alleen nog de trainingen voor de herfstvakantie. Komende week zullen alle
trainingen (dus voor het hele schooljaar) erop staan.
Uiterlijke datum inschrijving (herfstvakantie)
Je kunt je inschrijven tot een week voor de start van een training. Voor de herfstvakantie geldt:
uiterlijk inschrijven op zondag 4 oktober 2020.
Examentrainingen en corona – lockdown
In het geval van een lockdown gaat Lyceo kijken naar een passende oplossing. Dit kan zijn: we
verschuiven de trainingen naar andere momenten (in lesweken) of we bieden trainingen online
aan. Welke variant het zal worden, kunnen we nu nog niet zeggen, dit hangt af van de omvang
van de lockdown (bijv. heel Nederland of alleen plaatselijk).
Examentrainingen en corona – leerlingen ziek of in quarantaine
Ook wanneer je ziek bent of in quarantaine moet, zal Lyceo op zoek gaan naar een passende
oplossing in overleg met jou. Vaak resulteert dit in een andere datum en/of andere locatie. Maar
ook dit wordt per geval opnieuw bekeken, zodat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
Voor vragen kun je terecht bij de vestigingscoördinator van Lyceo, Valérie Fijma:
valerie.fijma@lyceo.nl.
Met vriendelijke groet,
Ronald Doornekamp
teamleider vwo, contactpersoon Lyceo en Meander College

