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Agenda  Examentrainingen Alfa Vakken VWO (Schooljaar 2019/2020) 

Vakken   Eerste Training  Tweede Training Derde Training Vierde Training  Vijfde Training  
(herexamentraining)  

Nederlands 26 & 27 februari  27 & 28 maart 27 & 28 april 21 & 22 mei  12 & 13 juni  

Engels 26 & 27 februari  27 & 28 maart  27 & 28 april 21 & 22 mei  12 & 13 juni  

Duits 26 & 27 februari  27 & 28 maart  27 & 28 april 21 & 22 mei  12 & 13 juni  

Frans 26 & 27 februari  27 & 28 maart  27 & 28 april 21 & 22 mei  12 & 13 juni  

Latijn 26 & 27 februari  27 & 28 maart  27 & 28 april 21 & 22 mei  12 & 13 juni  

Grieks  26 & 27 februari 27 & 28 maart  27 & 28 april 21 & 22 mei  12 & 13 juni  

Spaans 26 & 27 februari  27 & 28 maart  27 & 28 april 21 & 22 mei  12 & 13 juni  

Russisch  26 & 27 februari  27 & 28 maart  27 & 28 april 21 & 22 mei  12 & 13 juni  

Turks 26 & 27 februari  27 & 28 maart  27 & 28 april 21 & 22 mei  12 & 13 juni  

Arabisch 26 & 27 februari  27 & 28 maart  27 & 28 april 21 & 22 mei  12 & 13 juni  

 De training begint op beide dagen om 09.30 uur 
 Vanaf 08.45 uur is de organisatie aanwezig op locatie. Bij binnenkomst op locatie is er een welkomstcomité: zij vangen je op, noteren dat je 

aanwezig bent, wijzen je door naar het juiste lokaal (bij elk lokaal staat daarnaast welke training er gehouden wordt) en kunnen je vragen 
beantwoorden. De organisatie is alle dagen aanwezig. Bij aankomst staat er altijd een kop koffie of thee voor je klaar.  

 We verwachten van jou dat je aanwezig bent tussen 09.00 uur en 09.20 uur, zodat alle deelnemers van jouw training op tijd in het lokaal 
aanwezig zijn en er om 09.30 uur gestart kan worden.  

 De training duurt op beide dagen tot 17.00 uur.  
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Agenda  Examentrainingen Bèta Vakken VWO (Schooljaar 2019/2020) 

Vakken   Eerste Training  Tweede Training Derde Training Vierde Training  Vijfde Training  
(herexamentraining)  

Wiskunde A 24 & 25 februari  27 & 28 maart  29 & 30 april   5 & 6 mei  12 & 13 juni  

Wiskunde B 24 & 25 februari  27 & 28 maart  29 & 30 april   5 & 6 mei  12 & 13 juni  

Wiskunde C 24 & 25 februari 27 & 28 maart  29 & 30 april   3 & 4 mei  12 & 13 juni  

Rekenen 3F 24 & 25 februari  27 & 28 maart  29 & 30 april   5 & 6 mei  12 & 13 juni  

Biologie  24 & 25 februari  27 & 28 maart  29 & 30 april   5 & 6 mei  12 & 13 juni  

Natuurkunde 24 & 25 februari  27 & 28 maart  29 & 30 april   5 & 6 mei  12 & 13 juni  

Scheikunde 24 & 25 februari  27 & 28 maart  29 & 30 april   5 & 6 mei  12 & 13 juni  

 De training begint op beide dagen om 09.30 uur 
 Vanaf 08.45 uur is de organisatie aanwezig op locatie. Bij binnenkomst op locatie is er een welkomstcomité: zij vangen je op, noteren 

dat je aanwezig bent, wijzen je door naar het juiste lokaal (bij elk lokaal staat daarnaast welke training er gehouden wordt) en kunnen 
je vragen beantwoorden. De organisatie is alle dagen aanwezig. Bij aankomst staat er altijd een kop koffie of thee voor je klaar.  

 We verwachten van jou dat je aanwezig bent tussen 09.00 uur en 09.20 uur, zodat alle deelnemers van jouw training op tijd in het 
lokaal aanwezig zijn en er om 09.30 uur gestart kan worden.  

 De training duurt op beide dagen tot 17.00 uur.  
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Agenda  Examentrainingen Gamma Vakken VWO (Schooljaar 2019/2020) 

Vakken   Eerste Training  Tweede Training Derde Training Vierde Training  Vijfde Training  
(herexamentraining)  

Economie 24 & 25 februari  27 & 28 maart  29 & 30 april 3 & 4 mei  12 & 13 juni  

Management & 
Organisatie  

24 & 25 februari  27 & 28 maart  29 & 30 april 3 & 4 mei  12 & 13 juni  

Aardrijkskunde  24 & 25 februari  27 & 28 maart  29 & 30 april 3 & 4 mei  12 & 13 juni  

Geschiedenis  24 & 25 februari  27 & 28 maart  29 & 30 april 3 & 4 mei  12 & 13 juni  

Maatschappij- 
wetenschappen  

24 & 25 februari  27 & 28 maart  29 & 30 april 3 & 4 mei  12 & 13 juni  

 De training begint op beide dagen om 09.30 uur 
 Vanaf 08.45 uur is de organisatie aanwezig op locatie. Bij binnenkomst op locatie is er een welkomstcomité: zij vangen je op, noteren 

dat je aanwezig bent, wijzen je door naar het juiste lokaal (bij elk lokaal staat daarnaast welke training er gehouden wordt) en kunnen 
je vragen beantwoorden. De organisatie is alle dagen aanwezig. Bij aankomst staat er altijd een kop koffie of thee voor je klaar.  

 We verwachten van jou dat je aanwezig bent tussen 09.00 uur en 09.20 uur, zodat alle deelnemers van jouw training op tijd in het 
lokaal aanwezig zijn en er om 09.30 uur gestart kan worden.  

 De training duurt op beide dagen tot 17.00 uur.  

 

mailto:info@educaplus.nl
http://www.educaplus.nl/
http://www.educaplus.nl/

