Informatie 1-daagse examentraining

Training ‘Leesvaardigheid: tekstanalyse en
oplossingsstrategieën’
Nederlands (havo)
In de kerstvakantie en voorjaarsvakantie geven we een 1-daagse examentraining voor
Nederlands (havo). Wil jij extra begeleiding ter voorbereiding op de examens Nederlands?
Schijf je dan nu in voor deze 1-daagse examentraining.

Inhoud training
In deze eindexamentraining gaat de aandacht uit naar de leesvaardigheid, waar het grootste
deel van de examenvragen betrekking op heeft. Je leert in deze training hoe je een tekst
analyseert, waar je ook bij andere vakken veel aan zult hebben. Je maakt tevens kennis met
de verschillende soorten vragen die op het examen Nederlands gesteld worden. Per
vraagtype krijg je een aantal handige oplossingsstrategieën. Door hier veel mee te oefenen,
onder begeleiding van onze docenten, zal je zien dat je de verschillende vraagtypen helemaal
onder de knie hebt aan het einde van de dag.
Onderwerpen training
• Stappenplan tekst lezen
• Tekstsoorten en schrijfdoelen
• Open vragen: kopjesvraag, citeervraag, overige vragen
• Meerkeuzevragen: functies van tekstdelen, hoofdgedachte, overige vragen
Hoe ziet de trainingsdag eruit?
Tijdens de training krijg je 6,5 uur les, verdeeld over vier blokken. Tussen de blokken zit
telkens een korte pauze. Aan het begin van een blok geeft de hoofddocent klassikale uitleg
over een gedeelte van de stof. Na de uitleg ga je aan de slag met het maken van opgaven.
Hiervoor ontvang je een speciaal ontworpen opgavenbundel. Als je er niet uit komt of een
vraag hebt, staat de docent altijd voor je klaar. Er is veel ruimte voor individuele begeleiding.
Kennis na de training
Na deze examentraining kun je o.a. de volgende vragen beantwoorden:
• Hoe vind ik de hoofdgedachte van een tekst?
• Hoe onderscheid ik de verschillende functies van alinea’s?
• Waaraan kan ik het verband tussen verschillende alinea’s ontdekken?
• Welke verschillende drogredenen zijn er en hoe herken ik deze?

Kosten training
De 1-daagse examentraining kost € 99 incl. lesmateriaal

Opgeven voor de training
Geef je op voor deze training via het aanmeldingsformulier op onze website.

Vragen?
Heb je een vraag over deze examentraining of over één van onze andere trainingen? Neem
gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via de mail op info@erasmuseducation.nl en
telefonisch op werkdagen tussen 9u en 18u op telnr. 010 – 30 70 188.

