Mededelingen OSG de Hogeberg – 11 april 2019
In dit mededelingenblad vindt u informatie over
•
•

Controle examendossier
Evaluatie examentraining 4YoungTalent

Controle examendossiers 16 april
Op dinsdag 16 april moeten alle eindexamenleerlingen hun examendossier (alle pta-cijfers)
controleren. Dat doen ze om 14.15 uur bij hun coaches. De leerlingen ondertekenen een
exemplaar en krijgen er een mee naar huis, zodat u ook kunt controleren of alles in orde is.
Daarnaast geven we informatie over het examen. Het is belangrijk dat uw kind aanwezig is.
Als de cijfers eenmaal zijn verzonden, kunnen we niets meer veranderen. De afspraak over
de examendossiers komt in hun rooster te staan. Een aantal leerlingen is nog met het
praktijkexamen bezig. Deze leerlingen controleren hun dossiers na afloop van het examen.
Examentraining
Op dit moment, tot de meivakantie, wordt er in de eindexamenklassen hard gewerkt aan de
voorbereiding op het examen. Na de meivakantie (6,7 en 8 mei) krijgen de
leerlingenochtends een apart rooster, waarin extra examentrainingen worden gegeven.
‘s Middags hebben de leerlingen vrij om te leren. Docenten zijn ’s middags in principe
beschikbaar voor extra uitleg. De leerlingen moeten dan wel even een afspraak maken, want
niet elke docent werkt elke dag. De extra uitleg op afspraak kan uiteraard ook na 8 mei.

Evaluatie examentraining 12 – 14 maart 2019
Bijlagen: Resultaten evaluatie 4YoungTalent

Beste eindexamenkandidaten, geachte ouders/verzorger(s),
Om een optimale voorbereiding op de examens mogelijk te maken, hebben we in
maart voor de examenkandidaten van onze school een training aangeboden in
samenwerking met Stichting 4YoungTalent (www.4youngtalent.nl). Daarnaast
hebben onze docenten de bijbehorende docententraining gevolgd.
De examentraining is over het algemeen goed ontvangen, wat blijkt uit de
evaluatieresultaten in de bijlage. Het is daarmee een mooi startpunt geweest om met
de eigen vakdocenten de examenvoorbereiding verder op te pakken, zodat we na de
meivakantie volop kunnen presteren tijdens het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Let
wel, de inzet van elke examenkandidaat in de weken die nog komen tot aan het
eerste examen is hierbij van groot belang. Het is als leerling noodzakelijk dat je vanaf
nu de aangeleerde trainingsvaardigheden dagelijks toepast door te oefenen, te
ontspannen, te leren en feedback te vragen van de vakdocenten. Dan kun je met
vertrouwen het examen tegemoet treden.

We wensen onze examenkandidaten en hun ouders/verzorgers veel succes de
komende periode en graag tot ziens bij de diploma-uitreiking.

