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Doetinchem, 11 januari 2019

Aan de ouder(-s), verzorger(-s) van
alle eindexamenkandidaten.

Referentie: 2019-014/Bri/Bnn
Betreft: Belangrijk bericht voor ouder(-s),verzorger(-s) van examenkandidaten
Geachte ouder(-s), verzorger(-s),
Het jaar 2019 is begonnen en begint nu steeds meer in het teken te staan van het komende
eindexamen. Wij willen er op het Rietveld Lyceum alles aan doen om uw zoon, dochter zo goed
mogelijk voor te bereiden op het eindexamen. Om de leerlingen een extra steuntje in de rug te
geven in de voorbereiding op de examens, hebben wij besloten om examentrainingen aan te
bieden in samenwerking met Lyceo. Hiervoor kunt u uw zoon, dochter tot en met 5 april 2019
aanmelden.
Lyceo examentraining: zelfvertrouwen en zekerheid, zonder zenuwen
De examentrainingen van Lyceo zorgen ervoor dat de leerling de examenstof extra goed in de
vingers heeft. Alle stof wordt herhaald en er wordt samen met uw kind gekeken naar de
onderdelen waar hij/zij moeite mee heeft. Een examentraining duurt 2 dagen. De trainingen zullen
bij voldoende inschrijvingen per vak op school plaatsvinden op 29 en 30 april 2019.
De examentrainingen starten om 9.00 uur. De Mavo eindigt de dagen om 15.30 uur. Havo en
Atheneum/Gymnasium eindigen de dagen om 17.00 uur.
Dit schooljaar bieden we de examentraining in samenwerking met het Ludger College aan.
Bewezen effectief
De examentrainingen van Lyceo zijn bewezen effectief voor leerlingen van alle niveaus (Mavo,
Havo en Atheneum/Gymnasium). Onafhankelijk onderzoek door SEO Economisch Onderzoek,
gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, toont aan dat een examentraining van Lyceo zorgt
voor een verbetering van gemiddeld 0,7 punt van het centraal examencijfer. Lyceo is de enige
aanbieder van examentrainingen in Nederland die een dergelijk onderzoek laat uitvoeren. Er wordt
gewerkt met eigen lesmateriaal, ontwikkeld door een team van onderwijsprofessionals.
Direct inschrijven
Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, is er op de website van Lyceo een speciale pagina
gemaakt waarop leerlingen van Rietveld Lyceum zich kunnen inschrijven voor één
examentraining. Daarbij kan gekozen worden uit het standaardaanbod van Lyceo. Dankzij de
samenwerking met Lyceo kunt u een examentraining boeken tegen een sterk gereduceerd tarief
(ruim 180 euro goedkoper). U vindt de tarieven op de inschrijfpagina van de school:
www.lyceo.nl/rietveldlyceum. Wij raden u aan niet te lang te wachten met inschrijven, aangezien
het aantal plaatsen beperkt is.
Let op: de deadline om in te schrijven is 5 april 2019.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over examentrainingen?
Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar: 071-79 000 40.
Wij wensen u en uw zoon, dochter heel veel succes en hopen hem/haar te verwelkomen op één
van de examentrainingen!
Met vriendelijke groet,
Wim Visser, afdelingsleider Mavo
Berthe Lies Dijkstra, afdelingsleider Havo
Maarten Brinkhof, afdelingsleider Atheneum/Gymnasium

