
 
 

Doetinchem, 6 februari 2023      Aan de ouder(-s), verzorger(-s) van  

       alle examenkandidaten. 

 

Referentie: 2023-004/BRNM/Bnnk 

 

Geachte ouder(-s), verzorger(-s),  

 

De 2e periode van het schooljaar 2022-2023 is over de helft en de focus zal steeds meer in het 

teken komen te staan van het eindexamen. Wij willen er op het Rietveld Lyceum alles aan doen 

om jullie zo goed mogelijk voor te bereiden op het eindexamen. Om jullie een extra steuntje in 

de rug te geven in de voorbereiding op de examens, hebben wij weer de keuze gemaakt om 

examentrainingen aan te bieden in samenwerking met het Ludger College/ Almende College en 

Lyceo.  

Aangezien het bijzonder jaren zijn geweest, bieden wij één examentraining van Lyceo kosteloos 

aan, om voor iedereen een goede en gelijkwaardige start mogelijk te maken. Hiervoor heeft u 

een speciale kortingscode nodig die onderaan de brief vermeld staat. 

 

Over de examentraining 

Tijdens een examentraining van Lyceo wordt de volledige examenstof herhaald en is er extra 

tijd en aandacht voor de onderdelen waar uw zoon, dochter extra aandacht aan wil besteden. 

Een examentraining duurt twee aaneengesloten dagen en verloopt volgens een vast 

programma waarin alle examenonderwerpen worden behandeld. Lyceo werkt daarbij met 

eigen ontwikkeld lesmateriaal dat ieder jaar, in samenwerking met universiteiten, geheel wordt 

vernieuwd en aangepast. De examenbundels krijgt uw zoon, dochter na afloop van de training 

mee naar huis om er thuis mee verder te werken.  

 

Meer informatie over de examentrainingen van Lyceo vindt u op lyceo.nl/examentraining.  

 

Aanmelden  

De examentrainingen vinden plaats op 1/2 en 3/4 mei 2023 op de Bovenbouwcampus aan de 

Vondelstraat te Doetinchem. Een examentraining duurt twee dagen.  

Aanmelden kan via www.lyceo.nl/rietveldlyceum of via Aanmelden 

 

U kunt de kortingscode tijdens het betaalproces (op de aanmeldpagina) invoeren.  

Kortingscode havo/vwo: CEHV-RIETVELD-2023 

Kortingscode vmbo-TL: CETL-RIETVELD-2023 

 

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. 

 

In verband met de voorbereidingen voor de examentrainingen en de maximale capaciteit per 

trainingsgroep verzoeken wij u om uw zoon, dochter op tijd aan te melden.  

De inschrijving eindigt op 26 maart 2023 

 

Vertrouwende jullie allen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen jullie alvast 

een goede voorbereiding op de komende toetsweek. 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Maarten Brinkhof, locatieleider Bovenbouwcampus – Rietveld Lyceum  

 Vondelstraat 5 

7002 AN Doetinchem 

(0314) 32 67 48 

info@rietveldlyceum.nl 

 

Telefax (0314) 36 27 76 

https://www.lyceo.nl/examentraining/
http://www.lyceo.nl/rietveldlyceum
https://www.lyceo.nl/examentraining/inschool/rietveldlyceum/

