
Herinnering: informatie externe examentraining  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Namens Lyceo informeer ik u nogmaals over de examentraining die zij aanbieden. 
 
Lyceo examentraining: zelfvertrouwen en zekerheid, zonder zenuwen 
Wij zorgen ervoor dat uw kind de materie van een examen beheerst: we herhalen alle stof, 
signaleren waarmee uw kind moeite heeft en helpen hem/haar daarmee. Een examentraining duurt 
2 dagen.  
 
Bewezen effectief 
De examentrainingen van Lyceo zijn bewezen effectief voor leerlingen van alle niveaus (vmbo-t, havo 
en vwo). 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 
0,8 punt van het centraal examencijfer. 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 Compaen VMBO zich kunnen inschrijven voor één examentraining. Dankzij de 
samenwerking met Lyceo kunt u een examentraining boeken tegen een sterk gereduceerd tarief. U 
vindt de tarieven op de inschrijfpagina van de school: www.lyceo.nl/compaen.  
 
Wij raden u van harte aan niet te lang te wachten met inschrijven, aangezien het aantal plaatsen 
beperkt is. Let op: de deadline om in te schrijven is op 3 april. 

 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over examentrainingen? Neem dan contact op met Lyceo 
door te bellen naar: 071-79 000 40. Klik hieronder als u later in het jaar geïnformeerd wilt worden 
over examentrainingen.  

 
Met meer zekerheid de schoolexamens in: 10% korting op de volgende Lyceo-training 
Wanneer u nu een training boekt bij Compaen VMBO, krijgt u 10% korting op de volgende training bij 
een Lyceo-locatie. Er zijn trainingen in alle weekenden en schoolvakanties, voor alle vakken en op alle 
niveaus. Het complete aanbod voor onder andere de voorjaarsvakantie vindt u op www.lyceo.nl.   
 
Wij wensen u en uw zoon/dochter heel veel succes. 
 
      
Met vriendelijke groet, 
 
Hanneke Eshuijs 
Afdelingsleider TL  

Schrijf nu in

Informeer mij later

http://www.lyceo.nl/compaen
http://www.lyceo.nl/
http://www.lyceo.nl/compaen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexsWKCpfEy3nJDOREThWJhjkeai5EVcb83ycFk1-Pr9Wr1yQ/viewform?entry.457055698=Compaen%20VMBO
http://www.lyceo.nl/compaen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexsWKCpfEy3nJDOREThWJhjkeai5EVcb83ycFk1-Pr9Wr1yQ/viewform?entry.457055698=Compaen%20VMBO

