Aan de ouders/verzorgers van
de leerlingen van de eindexamenklassen en de leerlingen zelf

Bussum, 12 december 2019
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Geachte ouders/verzorgers,
Dit jaar is een mooi, maar ook spannend jaar - voor de ouders van een leerling van het
examenjaar en voor de leerlingen zelf. Dit jaar moet de kroon op het werk worden gezet
door het diploma te behalen. Niet alleen moet dit behaald worden, maar het liefst ook met
goede cijfers, omdat de maatschappij meer en meer geneigd is te kijken naar de concreet
behaalde resultaten.
Uiteraard doet het Vituscollege weer haar uiterste best om ervoor te zorgen dat zoveel
mogelijk leerlingen de eindstreep met een goed resultaat passeren. Daarbij gaan we uit
van de kwaliteit van onze lessen en de begeleiding die de school geeft én we geloven in
het kunnen van onze leerlingen.
Naast de reguliere lessen bereiden we dit jaar de examenleerlingen voor op het examen
door middel van een aantal aanvullende schoolmaatregelen. Van 8 tot en met 16 april
worden er examentrainingen door onze docenten gegeven. Daarnaast zal er ook een
proefexamen worden georganiseerd. Er wordt dan een volledig examen gemaakt, dat
aansluitend wordt nabesproken. Het maken van het proefexamen gebeurt in de setting
waarin ook de echte Centraal Examens worden gemaakt.
We weten dat examenleerlingen soms buiten de school - vaak tegen hoge kosten examentraining volgen en daarom stelt het Vituscollege dit jaar opnieuw haar eigen
schoolgebouw ter beschikking voor dit type training. Deze wordt verzorgd door LYCEO.
Dit is een grote onderwijsorganisatie die op veel scholen in Nederland een
examentrainingsaanbod verzorgt. Wij hebben goede ervaringen met LYCEO. Uit hun
folder: “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. Leerlingen die een examentraining van
Lyceo hebben gevolgd scoren gemiddeld 0,9 punt hoger op het eindexamen.”

Op 23 en 24 april en vervolgens op 25 en 26 april worden er door LYCEO intensieve
tweedaagse trainingen georganiseerd voor examenleerlingen die zich daarvoor
inschrijven, van 9.00u tot 17.00u. De leerlingen kunnen zich voor een of twee tweedaagse
trainingen inschrijven.
De trainingen worden gegeven door docenten van LYCEO zelf. Deze hebben hun eigen
werkwijze en gebruiken hun eigen samenvattingen. Die combinatie blijkt voor een aantal
leerlingen heel aantrekkelijk te zijn. Tijdens de dagen worden alle onderdelen van de
examenstof in blokken behandeld. Per examenonderdeel wordt de theorie nog eens
samengevat, waarna de leerlingen intensief gaan oefenen. De kosten van de tweedaagse
training liggen rond de 180 euro. Dit is inclusief het syllabusmateriaal dat door LYCEO ter
beschikking wordt gesteld.
De ouders/leerlingen dragen zelf de kosten van deze cursussen. Inschrijving is dus op
vrijwillige basis. Er worden trainingen aangeboden voor vrijwel alle vakken, voor zowel het
HAVO als voor het VWO. Voor de cursussen is een minimum aantal leerlingen nodig.
LYCEO bepaalt na de sluiting van de inschrijving of een cursus eventueel niet of elders
georganiseerd moet worden.
Voor de inschrijving gaan de leerlingen naar de LYCEO-site: www.lyceo.nl/vitus
Graag benadrukken we dat inschrijving voor een examentraining bij LYCEO er nooit toe
mag leiden dat een leerling het op die training laat aankomen. Dat zal niet tot het
gewenste resultaat kunnen leiden. Het allerbeste advies aan de leerling is natuurlijk dat
hij/zij dit jaar zich volledig richt op de studie. Daarvoor zijn twee dingen minimaal nodig:
het geven van absolute prioriteit aan de studie, ook als die keuze soms moeilijk is en, in
het verlengde daarvan, het genoeg uren maken bij de bestudering van de verschillende
eindexamenvakken. De beloning vormt dan het resultaat van die inspanning.
Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot mevrouw Muller of de heer Gottenbos. Ook
kunt u uiteraard direct contact opnemen met LYCEO.
Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren,
dhr. drs. F. Gottenbos, afdelingsleider havo
mw. drs. D. Muller, afdelingsleider vwo
mw. drs. E. de Jong, conrector bovenbouw

