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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de leerlingen van de examenklassen 

mavo 4, havo 5 en atheneum 6 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 7 april 2021  

 

 

Betreft: extra ondersteuning examenklassen; kenmerk 20210407-1555 

 

 

Beste leerling, 

 

De laatste toetsweek zit er voor jou als examenleerling op. Buiten de herkansingen zal de 

focus nu geheel gelegd worden op het centraal examen. In de informatiebrief van 12 

maart werd al geïnformeerd over extra ondersteuning voor de centraal examens. Met 

deze brief geven we hier meer duidelijkheid over. 

 

Voor jou zijn er 2 mogelijkheden voor extra ondersteuning op het examen. 

 

1. Examentraining met fysieke begeleiding 

In samenwerking met specialisten van Moll wordt er op 3, 4 en 5 mei examentrainingen 

gegeven voor verschillende examenvakken op de locatie Mijdrecht. De leerlingen kunnen 

maximaal 1 vak kiezen. In de training van dat vak ga je gedurende drie dagen van 09.00 

uur tot 15.00 uur flink de diepte in. Op dit moment hebben we bij voldoende 

belangstelling voor de volgende vakken specialisten in huis: 

 Mavo: wiskunde, natuurkunde (nask 1), Engels en Duits. 

 Havo: wiskunde A/B, natuurkunde, scheikunde, economie, bedrijfseconomie, 

aardrijkskunde en Duits. 

 Atheneum: wiskunde A/B, scheikunde, natuurkunde, economie, aardrijkskunde en 

Duits. 

Op basis van gesprekken met leerlingen en voorlopige resultaten verwachten wij dat voor 

specifiek deze vakken belangstelling zal zijn. Je opgeven, kan via de Office-omgeving van 

school. Voor mavo klik je hier: https://forms.office.com/r/d8dgAunR7h voor havo klik je 

hier: https://forms.office.com/r/edHv9tnKST en voor atheneum klik je hier: 

https://forms.office.com/r/GxmZHXd6Tf. Je moet je dan snel opgeven, uiterlijk vóór 13 

april a.s., opdat we het netjes kunnen voorbereiden. Als je je opgeeft voor de 

examentraining verwachten we dat je je drie dagen volledig inzet.  

 

2. Online examentraining 

De online examentraining wordt aangeboden in samenwerking met Learnbeat. Dit komt 

beschikbaar voor élke examenkandidaat. Deze examentraining geeft je de mogelijkheid 

om zelfstandig interactief te werken met examenopgaven, met heldere uitlegvideo’s over 

de examenstof.  

 

De inloggegevens worden eind van deze week verstrekt. Maak hier gebruik van! 

 

Aan de examentrainingen en Learnbeat zijn geen extra kosten verbonden.  

 

We verwachten en hopen dat je met deze extra zetjes met vertrouwen je centrale 

examens tegemoet kunt zien. 
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Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Teamleiders 

Ton van den Berg  bovenbouw havo & atheneum 

Marga Hoohenkerk  Vinkeveen  

Emil Hoogstad  mavo Mijdrecht 
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