
 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en examenleerlingen, 
 
De eindexamens komen in zicht. Dit is een spannende periode en de coronaperikelen kunnen stress-
verhogend werken. Gelukkig gaan voor de examenleerlingen de lessen op school gewoon door.   
 
In overleg met het Celeanum is het mogelijk om een Lyceo examentraining te volgen. Tijdens een 
examentraining wordt alle examenstof doorgenomen. Tevens krijg je een examenbundel met uitleg 
en examenoefeningen die je mee kan nemen naar huis. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken 
dat leerlingen gemiddeld 0,9 punt hoger scoren na het volgen van een examentraining. De trainingen 
worden gegeven door heel Nederland,  de trainingen in Zwolle vinden plaats op het Meander 
College. Een overzicht van alle trainingen met datum en tijd kun je vinden via deze link: 
https://www.lyceo.nl/examentraining/. 
 
Het Celeanum zal 50% van de kosten voor het volgen van een  examentraining betalen. De andere 
50% is voor eigen rekening. Je kunt je opgeven voor meerdere trainingen, maar de korting geldt 
slechts voor één training.  
Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het volgen van een training, elke leerling kan zich 
aanmelden, maar het Celeanum kan er voor kiezen om bepaalde leerlingen voorrang te geven.  
 
Indien je gebruik wilt maken van dit aanbod, graag een e-mail sturen naar bo.deroode@lyceo.nl ,  
voor dinsdag 12 januari  12.00 uur. Vermeld in de mail duidelijk voor welk vak je een examentraining 
wilt volgen. Na de deadline zal er z.s.m. een instructie volgen voor het boeken van de training.  
Aanmelding voor de training betekent dus niet dat je al geboekt hebt, houd je mail daarom goed in 
de gaten om je tijdig in te kunnen schrijven voor de examentraining. 
 
Indien er nog vragen zijn hoor ik het graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bo de Roode 
Vestigingscoördinator Lyceo 
Gymnasium Celeanum  
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