
 

 

 
Onderwerp: mogelijkheid examentrainingen in meivakantie 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Uw zoon/dochter zit in het examenjaar. Graag informeren we u hierbij over de mogelijkheid om, als 
extra voorbereiding op de eindexamens in mei, een examentraining te volgen. Of dat zinvol is, 
verschilt per persoon en situatie. Binnenkort krijgt uw zoon of dochter een workshop 
‘examenkunde’, daarin gaan we dat ook bespreken. 
 
Samenwerking met Lyceo 
Voor eindexamentrainingen hebben wij een (facilitaire) samenwerking met Lyceo (maar geen zakelijk 
belang). Dit jaar vinden de trainingen voor Zwolse leerlingen plaats op het Meander College. Er zijn 
meerdere aanbieders en het staat iedereen vrij om voor een andere training te kiezen.   
 
Over de examentraining 
Een examentraining duurt twee dagen voor één vak. Maar je kunt ook voor twee vakken trainen (2x 
2 dagen). Tijdens een training wordt de volledige eindexamenstof voor een vak doorgenomen. De 
trainingen worden meestal verzorgd door studenten, die zelf ook een training hebben gehad in het 
examenprogramma van mavo, havo en vwo. Tijdens de training worden alle examenonderwerpen 
behandeld, maar er is ook ruimte voor stof en vragen waar uw zoon/dochter extra aandacht aan wil 
besteden. Lyceo werkt met eigen examenbundels, die ieder jaar worden vernieuwd. De 
examenbundel krijgt uw kind na afloop van de training mee naar huis om thuis mee verder te 
werken. De meeste Meander-leerlingen die in de afgelopen jaren een examentraining hebben 
gevolgd, zijn daar positief over. Meer informatie over de examentrainingen van Lyceo vindt u op 
lyceo.nl/examentraining.  
 
Aanmelden  
De examentrainingen vinden plaats op 22 & 23 april, 24 & 25 april, 29 & 30 april en 1 & 2 mei. 
Deze examentraining duurt 2 dagen. Aanmelden kan via 
https://www.lyceo.nl/examentraining/inschool/meandercollege/ of onderstaande button.  
 
In verband met de voorbereidingen voor de examentrainingen en de maximale capaciteit per 
trainingsgroep verzoeken wij u om uw zoon of dochter tijdig aan te melden. De inschrijftermijn 
eindigt uiterlijk 31 maart a.s. 
 
 
 
    
 
Informeer mij later  
Klik hier als u later in het jaar geïnformeerd wilt worden over examentrainingen.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ronald Doornekamp 
teamleider vwo, contactpersoon Meander College - Lyceo 
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