
Onderwerp: examentraining door Lyceo 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Uw zoon of dochter doet dit jaar eindexamen. Iedereen, uw kind, de school en u, wil dat aan het eind 
het diploma wordt gehaald.  We doen er alles aan om dit doel te bereiken. Om in deze eindfase de 
laatste puntjes op de i te zetten, biedt MY college, in samenwerking met een gespecialiseerde 
partner genaamd Lyceo, extra examentrainingen op MY college aan.  
In deze mail leest u hier meer over. 
 
Lyceo examentraining: zelfvertrouwen en zekerheid, zonder zenuwen 
De examentraining van Lyceo zorgt ervoor dat uw zoon/dochter optimaal wordt voorbereid op de 
(school)examens. Alle stof wordt herhaald en er wordt samen met uw zoon/dochter gekeken naar de 
onderdelen waar hij/zij moeite mee heeft. Een examentraining duurt 3 ochtenden.  
 
Bewezen effectief voor alle vakken en alle niveaus  
Als enige aanbieder in Nederland laat Lyceo het effect van de examentrainingen wetenschappelijk 
toetsen door een onafhankelijke partij: SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van 
Amsterdam. Gemiddeld verbeteren examentrainingen van Lyceo het centraal examencijfer met 0,7  
punt.  
 
Onafhankelijke methode en lesmateriaal  
Lyceo werkt met een geheel eigen methode en lesmateriaal, ontwikkeld in samenwerking met 
hogescholen en universiteiten. Deze methode is de afgelopen 11 jaar in de praktijk getoetst en 
continu verbeterd.  
 
Data en tijden 
De examentrainingen vinden plaats op 26, 27 en 28 maart van 08.30 uur tot 12.30 uur. Bij de start 
op maandag krijgen de leerlingen de indeling te horen in welk lokaal zij moeten zijn.  
We hopen op een paar zeer succesvolle en leerzame dagen.  
 
De laatste lesdag 
Na al die inspanning, is het ook tijd voor ontspanning. Aan je laatste lesdag op MY college, moeten ze 
met veel plezier aan terugdenken. Hierna begint de spannende tijd met praktijk, mondelinge en 
theorie examens voor uw zoon of dochter. 
 
Deze laatste dag wordt speciaal en is als volgt ingevuld: 
 
11:00 tot 14:00  Paintbal  (zie bijlage) 
17:30 tot 18:00  Inloop op school 
18:00 tot 19:30  Eten in het restaurant 
19:30 tot 23:30  MY après ski party 
 
Omdat het eigenlijk een “gewone” schooldag is, gaan wij uit van de aanwezigheid van uw zoon of 
dochter bij in ieder geval het paintballen en eten. 
Voor leerlingen die niet mee kunnen met het paintballen is een alternatief programma. 
 
     
Met vriendelijke groet, 
 
Leon Maassen 
 


