Onderwerp: examenondersteuning tijdens de meivakantie
Beste 5havo & 6vwo leerlingen en ouder(s), verzorger(s),
Dit schooljaar is hét beslissende jaar van je schoolcarrière, het examenjaar. Sommige
leerlingen stappen met een gerust hart de examenruimte in, voor anderen nemen de
spanningen of onzekerheden toe. En juist die leerlingen willen we helpen. De ondersteuning
vindt op school plaats in de tweede week van de meivakantie (29 april t/m 3 mei). We bieden
twee vormen van ondersteuning: ‘Light’ en ‘Intensive’.
Examenondersteuning ‘Light’
Leerlingen die graag studeren in een omgeving met weinig afleiding en/of moeite hebben
om deze omgeving thuis te creëren en 2 weken lang gedisciplineerd/geconcentreerd te
studeren, bieden we examenondersteuning ‘Light’ aan:
 Zelfstudie in ons Open Leercentrum (OLC) onder toezicht.
 Maandag t/m vrijdag.
 Ochtend (09.00u – 12.30u), Middag (13.00u – 16.30u).
 Hele dagen zijn ook mogelijk.
 Dagen én dagdelen zelf te bepalen.
 Aan- / afwezigheidscontrole.
 € 20,- per dagdeel.
Examenondersteuning ‘Intensive’
De school bereidt de leerlingen zo goed mogelijk voor op het examen. Toch zijn er leerlingen
die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Na de tweede periode en het schoolexamen
heeft een leerling een redelijke indicatie of hij/zij met de voorbereiding van de school kan
volstaan. Ook bij het studeren nu en tijdens de eerste week van de meivakantie zijn er
leerlingen die de behoefte ondervinden aan extra uitleg. In die gevallen zou een leerling
ervoor kunnen kiezen deze vragen in te brengen bij de extra examentraining zoals die door
diverse instituten wordt georganiseerd. Een van deze organisaties is Ready to school (zie:
www.readytoschool.nl).
Met Ready to school zijn wij overeengekomen dat zij trainingen kunnen aanbieden in de
lokalen van de school, tegen een gereduceerd tarief. Dit is de examenondersteuning
‘Intensive’:
Ready to school staat klaar om leerlingen te helpen het zelfvertrouwen te vergroten, met
meer kennis het eindexamen in te gaan en door de persoonlijke tips beter te scoren, zodat zij
met focus en gezonde spanning slagen.

Wat kun je verwachten:
Met de vernieuwde Rts-Examentraining pakken ze de eindexamens aan met behulp van het
Rts-Examenboek. De Examentraining schenkt aandacht aan elk examenonderdeel, stap voor
stap. Zowel het kennen (kennis) & kunnen (toepassing) komt uitvoerig aan bod. In het RtsExamenboek staan naast hun eigen opgaven ook examenopgaven, om te wennen aan de
vraagstelling. Aan het einde van de dag krijg je naast het Rts-Examenboek óók Tips & Tricks
mee naar huis, zodat de verdere examenvoorbereiding via een makkelijke afvinklijst gedaan
kan worden.
 Vakexperts.
 Rts-Examenboek met theorie en eigen opgaven om extra te trainen.
 Gaat altijd door.
 Alle vakken, alle niveaus.
Praktisch
Wanneer
 De examentrainingen vinden plaats in de 2e week van de Meivakantie (29 april t/m 3
mei).
 Maandag t/m vrijdag
 9.00u – 16.30u
Kosten
Per trainingsdag: € 95,-.
(Voor de examentrainingen kunnen leerlingen eventueel gebruikmaken van het Theresia
OndersteuningsFonds (TOF). Meer informatie hierover kun je vinden in de schoolgids op onze
website onder financiën.)
Organisatie
De organisatie van deze examenondersteuning wordt volledig verzorgd door Ready to school
(zowel Light als Intensive). Vragen en/of klachten kunnen naar hun worden gericht. Dit kan
per mail: examentraining@readytoschool.nl of per telefoon: 0135446202. Tijdens de
Meivakantie zijn ze te bereiken op +31 6 40168161. De school is tijdens deze week gesloten,
zodoende dus graag direct met Ready to school contact opnemen.

Ervaringen
Joep (5 HAVO) over Examentraining Economie: “Door de Examentraining bij Ready to school
voelde ik mezelf veel zekerder het eindexamen in gaan. Ik stond een 5,5 gemiddeld en heb
toch wel dankzij mijn docent Tim het eindexamen afgesloten met een 6,5. Echt zo enorm
tof!”.
We hebben in het verleden al meer dan 2000 leerlingen mogen helpen slagen, de kroon op
ons werk! We zien ze onzeker binnenkomen en weer met volle moed vertrekken. Klaar om de
eindexamens met succes af te ronden en te slagen!
Direct inschrijven
Schrijf jezelf nu hier in voor één of meerdere vakken.
Aanmelden kan t/m zondag 7 april.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Dhr. M. Dumont
Afdelingsleider vwo
Dhr. A. van Nunen
Afdelingsleider havo

