
 

Bergen dinsdag 14 februari 2023 

 

Beste leerlingen (en ouders) uit 12 vwo, 
 

Vanaf maandag 20 maart begint SE-week 3. Vooraf aan deze SE-week, op zaterdag 18- en 
zondag 19 maart, organiseren we weer in samenwerking met AthenaSchool SE-trainingen.  
 

Kun je wat extra hulp gebruiken? De schoolexamentraining bereid jou goed voor op je SE. Er 
wordt geoefend aan de hand van duidelijke stappenplannen, voorbeelden en oude 
examenvragen. 
 

Wanneer vinden de SE-trainingen plaats? 

De SE-trainingen, die worden gegeven door SE-trainers van AthenaSchool, vinden plaats op 
zaterdag 18 en zondag 19 maart bij ons op school. Een training duurt 4 uur en is van 9:00 
tot 13:00 of van 13:30 tot 17:30. 
 

Er zijn SE-trainingen in de volgende vakken: 
Biologie, economie, Frans, wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, aardrijkskunde, Duits, 
Engels, geschiedenis en scheikunde. 
 

Op de volgende pagina staat het rooster van deze trainingen. Hier kun je zien wanneer, hoe 

laat en waar de training plaatsvindt. Op deze manier kun je gelijk je agenda blokken 😊. 

Hoe meld je je aan? 

Vanaf vandaag tot en met woensdag 22 februari 17:00 kun je je aanmelden via de volgende 

link*: Inschrijven SE trainingen 12 vwo 18 + 19 maart 2023 

 
Let op: je kunt je voor maximaal twee SE-trainingen opgeven. Schrijf je niet in voor twee 
trainingen op dezelfde tijd.  
Wil je een derde training volgen? Neem dan contact op met Jorinde: j.coltof@arh.nl . Indien 
er plek is bij een training is dit mogelijk. 
 
Heb je vragen over de inhoud van de SE-trainingen? Stuur dan een mailtje naar 
arh@athenaschool.nl.  

De informatie over de SE-trainingen is ook terug te vinden op onze site www.arh.nl  
Waar?   
Voor leerlingen -> SE-trainingen 
 

 
 
Groeten, ook namens AthenaSchool, 

Jorinde Coltof 
j.coltof@arh.nl 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-p2og11LrkW1kJ9162KukixOdhuaD_xPjL4jXaAl-jFUNjZCSlYwQ0NUOFg3WlBCS1AzSTk1MTg4Ni4u
mailto:j.coltof@arh.nl
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Rooster Se2-trainingen 12 vwo  
 

Klas Vak Lokaal  Klas Vak Lokaal 

12 vwo Wiskunde A 107  12 vwo Biologie 205 

12 vwo Wiskunde B 207  12 vwo Economie 108 

    12 vwo Frans 110 

 

 

 

Klas Vak Lokaal  Klas Vak Lokaal 

12 vwo Engels 102  12 vwo Natuurkunde 201 

12 vwo Geschiedenis 106  12 vwo Aardrijkskunde 112 

12 vwo Scheikunde 202  12 vwo Duits 109 

*indien er te weinig aanmeldingen zijn voor een training, gaat de training niet door. Je krijgt hierover 
bericht na 22 februari (uiterste inschrijfdatum) en de mogelijkheid om je nog voor een ander vak in 
te schrijven. 

 

Zaterdag 18 maart: 9:00 tot 13:00 

 

 

Zaterdag 18 maart: 13:30 tot 17:30 

 

 

Zondag 19 maart: 9:00 tot 13:00 

 

 

Zondag 19 maart: 13:30 tot 17:30 

 

 


