maart 2018
Beste ouder/verzorger,
Middels deze brief maken wij u erop attent dat de examenperiode is begonnen. De lessen na de komende
Schoolexamenweek zijn verplicht; ze vormen een belangrijk onderdeel van de examentraining.
Veel leerlingen willen thuis blijven studeren. Maar niet altijd lukt dit. Training voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen
is belangrijk, want het examen bepaalt immers 50% van het eindcijfer. Om de leerlingen te stimuleren en zinvol bezig te
houden hebben wij voor deze belangrijke periode een planning gemaakt onder de naam Examen Masterplan. Het
Examen Masterplan streeft ernaar leerlingen zoveel mogelijk examens te laten trainen. De leerling gaat individueel,
maar onder begeleiding trainen aan zijn/haar examens tijdens de lesuren.
Wat houdt het Examen Masterplan in?
De leerling(e) traint door middel van het maken en controleren van examens. Deze examens worden aangeboden door
de vakleerkrachten. Elk examenvak biedt minimaal vijf oude examens aan. Het aantal examens dat een leerling moet
maken, wordt bepaald aan de hand van de cijferlijst uit de tweede periode (zie tabel hieronder).
Schoolexamencijfer Aantal oude examens
HAVO ±3,5uur per
examenvak
2
>6,5
3
5,5><6,4
4
<5,5

Aantal oude examens
VWO ±4uur per
examenvak
2
3
4

Het succes van de examentraining hangt af van de leerling. Hoe meer er getraind wordt, hoe groter zijn/haar
slagingskans. Bij succesvolle afronding krijgt de leerling een aanmoedigingsprijs van de school.
Hoe kunt u helpen?
Wij vragen uw medewerking voor de uitvoering van dit Examen Masterplan. Iedere leerling krijgt een overzicht met
daarop wat er gemaakt moet worden. Ook worden op deze kaart de vorderingen bijgehouden. Zo kunt u ook de
vorderingen van de examentraining volgen. Daarnaast vragen wij u zoveel mogelijk rust, tijd en de juiste omgeving aan
te bieden aan uw zoon/dochter, zodat ook thuis tijd besteed kan worden aan de examentraining.
Wij waarderen het als u door middel van uw handtekening er blijk van geeft kennis te hebben genomen van de inhoud
van het Examen Masterplan. De mentor van uw zoon/dochter zal daar een aantekening van maken.
Wij hopen op een goede en vruchtvolle samenwerking.
Met vriendelijke groet,

M.R. Sillé

Ouder verzorger van .........................................................uit klas ...............
is op de hoogte van de geplande examentraining.

........................................................
Handtekening

Maart 2018
Kerido mayor di kandidato pa èksámen sentral,
Pa medio di e karta akí, skol ta anunsiá komienso di e temporada di preparashon pa èksámen. E aña eskolar akí, kada
alumno ta risibí un planifikashon di trein yamá Examen Masterplan. E Examen Masterplan tin komo ophetivo pa kada
alumno imitá e momento di un èksámen sentral mas tantu posibel. Esaki ta enserá treinmentu di èksámen di añanan
anterior den un ambiente trankil.
E éksito di e preparashon pa èksámen ta dependé di e alumno mes. E alumnonan ku sigui e planifikashon i kompletá e
preparashon eksitósamente, lo risibí un rekompensa di skol.

E Examen Masterplan
E alumno mes ta traha i kontrolá èksámen di añanan anterior komo treinin. Kada materia di èksámen ta duna
posibilidat pa traha por lo ménos 5 èksámen. E kandidat di èksámen, ku e alumno lo bai traha, ta keda determiná pa e
lista di sifra di periodo 2 i e tabla akibou.
Schoolexamencijfer

>6,5
5,5><6,4
<5,5

Aantal oude examen
HAVO ±3,5uur per
examenvak
2
3
4

Aantal oude examen
VWO ±4uur per
examenvak
2
3
4

Kon un mayor ta yuda?
Un súplika di skol ta pa koperashon di mayor den e temporada di preparashon pa èksámen. Den e Examen Masterplan
por sigui e progreso di kada alumno den e treinin. Ta importante pa den e temporada akí, mantené e situashon na kas
mas trankil posibel. Di manera ku e alumno por invertí tempu den e trabou di preparashon pa èksámen. E lèsnan,
despues di e siman di prueba benidero ta obligatorio i di sumo importansia pa e temporada di preparashon pa
èksámen.
Danki di antemano pa e bon koperashon.
Mèntornan di KAP

