Examenbegeleiding

wiskunde, natuurkunde, scheikunde,
economie en bedrijfseconomie
Zit je in je examenjaar en kun je wel wat hulp gebruiken?
Speciaal voor de examenleerlingen worden er groepstrainingen gegeven voor havo en vwo. In deze training
wordt in lessen van 90 minuten het volledige examenprogramma per domein besproken. De eerste week
wordt een domein besproken, waarna je de lopende week eerst zelf aan de slag gaat met een aantal opgaven.
Alles wat nog niet helemaal duidelijk was of helemaal goed ging, wordt dan de volgende les nogmaals
uitgelegd en besproken. Zodat we na twee weken een domein kunnen afronden en door kunnen naar het
volgende domein. Op deze manier komen alle domeinen aan bod. Omdat we alles per domein bespreken, is
het ook mogelijk om later in te stromen. De trainingen worden namelijk doorlopend gegeven.
We bieden daarnaast ook een variant waarbij het accent deels op de vakinhoudelijke kant ligt, maar waarbij
wij je daarnaast ook helpen met het plannen en organiseren van jouw werk en het bijbrengen van
studievaardigheden als voorbereiding op de toetsweken en het examen. Je krijgt dan een middag intensieve
studiebegeleiding, een dag vakinhoudelijke uitleg gecombineerd met studiebegeleiding en daarnaast is er nog
een vragenmiddag met studiebegeleiding.

Ons programma
KOSTEN EN AANMELDEN
De trainingen worden gegeven op ons studiecentrum aan de Schubertlaan 7 in
Doetinchem op een doordeweekse middag.
De kosten voor deze training zijn € 100,- per maand als je één vak afneemt.
Wanneer je meerdere vakken afneemt, krijg je uiteraard een flinke korting.
Voor onze intensieve variant inclusief studiebegeleiding zijn de kosten € 250,per maand.
Kijk voor meer informatie op www.bijlesdoetinchem.nl/examenbegeleiding.
LIEVER INDIVIDUELE BIJLES OF STUDIEBEGELEIDING?
Wij realiseren ons dat een individuele bijles qua intensiteit niet te vergelijken is
met een groepstraining. Gelukkig kun je daarvoor ook bij ons terecht. Mocht je
hierin geinteresseerd zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie of inschrijven?
Kijk op www.bijlesdoetinchem.nl of mail naar info@bijlesdoetinchem.nl

