Amsterdam, 8 maart 2018
Betreft: eindexamentraining in de meivakantie

Geachte ouders/verzorgers van de eindexamenkandidaten,
In de eerste week van de meivakantie (maandag 30 mei t/m vrijdag 4 mei 2018)
zal op het Sweelinck College een examentraining plaatsvinden voor de
eindexamenleerlingen. Met het eindexamen voor de deur is er wellicht een vak
waar nog wat extra aandacht aan besteed kan worden. Huiswerkinstituut ORBIT
geeft uw zoon of dochter de kans om extra lessen te volgen voor één of meer
vakken naar keuze. Alle vakken worden door ORBIT aangeboden om
examentraining voor te volgen. Deze training zal gegeven worden in de lokalen
van het Sweelinck College.
U kunt het volgende van ons verwachten:
• Een examentraining in het voor leerlingen vertrouwde schoolgebouw
• Verzorgd door ervaren en gemotiveerde trainers, die de leerling op heldere
wijze handvatten aanreiken om de stof beter te begrijpen
• De ervaring leert dat de kansen op een beter eindexamenresultaat aanzienlijk
worden verhoogd door het volgen van een examentraining van ORBIT
• Per vak één of twee dagen 7 uur lang training. Deze bestaat uit uitleg, het
verschaffen van een bundel waarin alle leerstof overzichtelijk is samengevat
en het maken van oefenopgaves van oude examens. Een betere training is er
niet!
• De kosten voor één dag training bedragen €65,-. Per vak kan de leerling 1 of
2 dagen training volgen.
Wilt u uw zoon of dochter mee laten doen aan één of meer trainingsdagen vul
dan uiterlijk maandag 9 april 2017 het formulier op de website van Orbit in
(www.huiswerkinstituutorbit.nl). Onder het kopje inschrijven vindt u dit
formulier. Vergeet alstublieft niet om de juiste vak(ken) aan te vinken. Zodra de
inschrijving is voltooid, volgt een bericht met nadere informatie.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen
hebben, dan kunt u mij hiervoor bellen of e-mailen.
Graag tot ziens bij de eindexamentraining 2017!
Met vriendelijke groet,
Doreen van der Moere
H.I. ORBIT
Tel.: 06 26250605
E-mail: info@huiswerkinstituutorbit.nl

