
Betreft: Bericht voor examenleerlingen schooljaar 2021-2022 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Het examenjaar is voor leerlingen én hun ouders vaak een spannende periode. Er komt veel op uw 

kind af en de druk is hoog. Speciaal voor dit laatste jaar richting het eindexamen hebben wij daarom 

Het Lyceo Examenjaar ontwikkeld. Met Het Lyceo Examenjaar haalt uw kind het maximale uit het 

examenjaar en begint hij of zij straks zonder stress aan de eindexamens. 

 

Het Lyceo Examenjaar 

Het Lyceo Examenjaar is een compleet en persoonlijk pakket aan ondersteuning voor 

examenkandidaten tijdens het laatste schooljaar. Uw kind wordt gedurende het hele examenjaar 

ondersteund door middel van huiswerkbegeleiding, bijlessen, examentrainingen en coaching. We 

begeleiden uw kind op de eigen school. Samen met een persoonlijke begeleider wordt gewerkt aan 

het einddoel: dat felbegeerde diploma behalen. 

 

Huiswerkbegeleiding 

Huiswerkbegeleiding kan alleen al een vaste plek zijn om geconcentreerd en gestructureerd te leren, 

maar ons voornaamste doel is om uw kind te leren leren. Zo leren we uw kind onder andere een 

goede planning te maken; zich hieraan te houden en effectieve leermethodes te gebruiken. 

Ondertussen werken we ook aan het vergroten van het zelfvertrouwen. 

 

Examentraining 

Een examentraining is ideaal voor juist die vakken waar de leerling in het examenjaar inhoudelijk 

moeite mee heeft. Tijdens een examentraining stomen we leerlingen in kleine groepen klaar voor de 

centraal examens. Een examentraining duurt, afhankelijk van het vak, 2 of 3 aaneengesloten dagen 

en verloopt volgens een vast programma. 

 

Bijles 

In deze één-op-één begeleiding is het kennisniveau van de leerling het uitgangspunt. Van daaruit 

werken we hard aan dat vak waar een leerling moeite mee heeft. Het is een veilige plek waar volop 

ruimte is om inhoudelijke vragen te stellen en achterstanden weg te werken. Uiteraard is het ook 

mogelijk om in meerdere vakken bijles te volgen. 

 

Coaching 

Ideaal wanneer het examenjaar nogal wat stress oplevert. Tijdens de één-op-één begeleiding 

bespreekt de coach met name hoe het gaat met de leerling. Waar is nog behoefte aan? Waar wil de 

leerling zich nog in ontwikkelen? Zo houden we de begeleiding scherp en matcht deze altijd met de 

eigen behoefte. 

 

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? 

Indien u graag nog meer informatie wilt, kunt u een kijkje nemen op onze site. Verder kunt u hier een 

informatiepakket aanvragen en uiteraard is het ook mogelijk om vrijblijvend contact op te nemen. 

 

Wij wensen uw kind ontzettend veel succes dit schooljaar en helpen graag indien nodig. 

 

Niels van Wanrooij 
Vestigingscoördinator Bijlesnetwerk 
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