Examentrainingen: ga goed voorbereid naar
de eindexamens!
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op 17 mei 2021 zullen de eindexamens weer van start gaan. Dit is uiteraard een zeer
belangrijke periode die bepalend is voor de toekomst van uw zoon of dochter. Aangezien
veel leerlingen moeite hebben met Engels, Nederlands, wiskunde en economie en veel
leerlingen extra hulp kunnen gebruiken, zullen wij, van huiswerkinstituut Homework
F1rst Class, binnenkort opnieuw eindexamentrainingen aanbieden voor leerlingen van
vmbo-kader, vmbo-t en havo. Voor de leerlingen van vmbo-basis organiseren we
bijlessen toegespitst op het eindexamen. Leerlingen kunnen worden ingeschreven voor
verschillende vakken op verschillende niveaus. Het grote voordeel is dat leerlingen aan
het eind van de training vrijwel geheel zijn voorbereid op deze examens.
Hoe werken de examentrainingen?
Een vakgerichte training bestaat uit twee lessen die samen zes uur duren, met
uitzondering van de training havo wiskunde B (die bestaat namelijk uit twee lessen van
in totaal acht uur). De lessen worden verdeeld over twee weekenden. De eerste lesdag
wordt gestart met een korte introductie. Gedurende de examentrainingen sturen de
begeleiders de leerlingen aan waar nodig en worden alle eindexamenonderwerpen en
bijbehorende examenvragen doorgenomen. Als het goed is zijn leerlingen op dat
moment al druk bezig met het voorbereiden van de examens, en weten zij waar ze nog
extra oefening bij nodig hebben. De begeleider neemt de tijd om alle stof, vanaf het
begin, op een overzichtelijke manier te presenteren. Doel van de examentrainingen is
om de leerlingen zo goed als mogelijk voor te bereiden op de eindexamens. Hierbij
besteden we extra aandacht aan de onderdelen die (nog) lastig zijn voor de leerling.
Door het geven van extra uitleg, tips & tricks en het maken en bespreken van
eindexamenopdrachten, zullen de leerlingen worden klaargestoomd voor het examen.

1

Hoe zit het met de vmbo-basisleerlingen?
Indien uw zoon/dochter op vmbo-basis zit en hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen
via onderstaande gegevens. In overleg is het namelijk mogelijk om bijlessen te volgen die
toegespitst zijn op de voorbereiding van het eindexamen. Voor interesse kunt u mailen
naar: info@f1rstclass.nl.
En de andere vakken?
Wanneer uw zoon/dochter hulp nodig heeft met een ander vak, kunt u hem/haar
aanmelden voor bijlessen door een e-mail te sturen naar info@f1rstclass.nl. Vermeld
daarbij om welk niveau en welk vak het gaat. Deze bijlessen zullen gericht zijn op de
voorbereiding van het eindexamen, net zoals de examentrainingen.
Inschrijven examentrainingen
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 9 april. Wilt u echter zeker zijn van een cursusplaats
voor uw zoon of dochter, schrijf hem/haar dan zo snel mogelijk in. Een cursus vindt alleen
plaats indien er ten minste vier aanmeldingen zijn. Bij minder aanmeldingen zoeken we
samen naar een alternatief. Dit kan bijvoorbeeld door het verplaatsen van de training of
door het aanbieden van vervangende bijlessen gericht op het eindexamen.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@f1rstclass.nl, met als onderwerp:
eindexamentraining aanmelding.
Geef in uw e-mail in ieder geval aan:
1. Uw naam, geboortedatum, adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) en
mobiele telefoonnummer;
2. De naam, geboortedatum en het mobiele telefoonnummer van uw
zoon/dochter;
3. Voor welke cursus uw zoon/dochter wordt aangemeld:
o Niveau: vmbo-kader, vmbo-t of havo
o Vakken: Engels, Nederlands, wiskunde (havo: A of B), en/of economie

Praktische informatie
De exacte data, vakken en meer praktische informatie treft u op de volgende pagina’s.
De trainingen worden gegeven op het Merletcollege in Mill (adres: Langenboomseweg
3, 5451 JH Mill).
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Rooster
VMBO-K/VMBO-T/HAVO Engels:
Les 1
Les 2
VMBO-K/VMBO-T/HAVO Nederlands:
Les 1
Les 2

Data:
Zondag 25 april, 12.45-15.45u
Zondag 2 mei, 12.45-15.45u
Data:
Zaterdag 24 april, 12.45-15.45u
Zaterdag 1 mei, 12.45-15.45u

VMBO-K/VMBO-T wiskunde:
Les 1
Les 2

Data:
Zaterdag 24 april, 09.00-12.00u
Zaterdag 1 mei, 09.00-12.00u

VMBO-K/VMBO-T economie
Les 1
Les 2

Data:
Zondag 25 april, 09.00-12.00u
Zondag 2 mei, 09.00u-12.00u

HAVO economie
Les 1
Les 2

Data:
Zondag 25 april, 09.00-12.00u
Zondag 2 mei, 09.00-12.00u

HAVO wiskunde A
Les 1
Les 2

Data:
Zaterdag 24 april, 09.00-12.00u
Zaterdag 1 mei, 09.00-12.00u

HAVO wiskunde B
Les 1
Les 2

Data:
Zaterdag 24 april, 08.30-12.30u
Zondag 25 april, 08.30u-12.30u

Bekostiging door school
De kosten voor de trainingen worden volledig door school betaald. Dit is inclusief
oefenmateriaal, thee, limonade en versnaperingen. Leerlingen die twee trainingen op
een dag volgen, krijgen daarnaast een lunch aangeboden.
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Materiaal
De begeleiders zorgen voor oefenmateriaal. Leerlingen moeten de volgende
benodigdheden wel zelf meenemen naar de les:
• schrift, potlood en gum
• twee blauwe of zwarte pennen
• twee andere kleuren pennen
• markeerstiften
• geodriehoek
• (grafische) rekenmachine (alleen bij de trainingen wiskunde/ economie)
• passer (alleen bij de training wiskunde)
• woordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels (alleen bij de training
Engels) of woordenboek Nederlands (alleen bij de training Nederlands)
Inzet tijdens de examentrainingen
Bij aanvang krijgen alle leerlingen een contract dat zij dienen te ondertekenen. In het
contract staat omschreven wat er van hen wordt verwacht. Dit doen we om te kunnen
garanderen dat alle leerlingen die deelnemen zo veel mogelijk uit de examentraining
kunnen halen en zich aan de gemaakte afspraken houden.
In het contract staan afspraken omtrent de inzet en om te zorgen dat spullen op orde
zijn. Indien leerlingen zich meermaals niet aan de afspraken houden, zullen wij passende
maatregelen treffen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog
vragen hebben of uw kind willen inschrijven, dan horen wij dit graag (stuur dan een email naar info@f1rstclass.nl).
Namens Homework F1rst Class,
Met vriendelijke groet,
mr. Ay Lien van de Kraats
Directrice
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