Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan
de leerlingen van de examenklassen van de
locatie Mijdrecht en Vinkeveen

Mijdrecht/Vinkeveen, 21 december 2018
Betreft: mogelijkheid inschrijven examentrainingen; ons kenmerk 20181221
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Het is zover: uw zoon/dochter zit in het examenjaar. Een spannend jaar met als absoluut
hoogtepunt de eindexamens. Graag bieden wij uw zoon/dochter de mogelijkheid om ter
voorbereiding op de (school)examens een examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net
als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Lyceo zorgt ervoor dat
de examentrainingen plaatsvinden in de buurt namelijk op de locatie van het Berlage
Lyceum in Amsterdam. De trainingen worden aangeboden tegen gereduceerd tarief.
Lyceo examentraining: zelfvertrouwen en zekerheid, zonder zenuwen
De examentraining van Lyceo zorgt ervoor dat uw zoon/dochter optimaal wordt
voorbereid op de (school)examens. Alle stof wordt herhaald en er wordt samen met de
leerling gekeken naar de onderdelen waar hij/zij moeite mee heeft. Een examentraining
duurt 2 dagen.
Direct inschrijven
De examentrainingen vinden plaats op 29 t/m 30 april en 2 t/m 3 mei. Inschrijven voor
één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/veenlanden. Wij raden u van
harte aan niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.
Informeer mij later
Klik hier als u later in het jaar geïnformeerd wilt worden over examentrainingen.
In de praktijk
Bent u benieuwd hoe een examentraining van Lyceo eruit ziet? Klik dan hier
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de examentrainingen? Neem dan contact
op met Lyceo door te bellen naar: 071-79 000 40.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Teamleiders VLC
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