
Staatsexamentraining biologie 2022
onder begeleiding van een ervaren staatsexamen examinator en MASTER Special Educational Needs EN biologie!

Optie 1 : BASIC Optie 2 : EXCELLENT Optie 3 : MASTER
Vakinformatie mondeling examen biologie:
Mapje met vakinformatie op niveau 
met uitleg over het mondeling 
examen en de lesstofindeling vanuit de 
methode uitgewerkt.

Schriftelijk examen:
- digitaal: 
schriftelijk examen wordt nagekeken en je 
krijgt feedback op je gemaakte fouten.
Het cijfer en de feedback worden
 meegenomen naar de voorbereiding van het 
mondeling oefenexamen.)
- op locatie: 
digitaal escapespel met feedback en extra 
uitleg.

Mondeling examen:
- op locatie: 
twee mondelingen examens in 
Rijdend Leslokaal met feedback.

- op locatie:
escaperoom in Rijdend Leslokaal over de 
verplichte lesstof van het mondeling examen.

Vakinformatie mondeling examen biologie:
Mapje met vakinformatie op niveau 
met uitleg over het mondeling 
examen en de lesstofindeling vanuit de 
methode uitgewerkt.

Schriftelijk examen:
- digitaal: 
schriftelijk examen wordt nagekeken en je 
krijgt feedback op je gemaakte fouten.
(Het cijfer en de feedback worden
 meegenomen naar de voorbereiding van het 
mondeling oefenexamen.)

Mondeling examen:
- op locatie: 
twee mondelingen examens in 
Rijdend Leslokaal met feedback.

- op locatie:
escaperoom in Rijdend Leslokaal over de 
verplichte lesstof van het mondeling examen.

Vakinformatie mondeling examen biologie:
Mapje met vakinformatie op niveau 
met uitleg over het mondeling 
examen en de lesstofindeling vanuit de 
methode uitgewerkt.

Schriftelijk examen:
- digitaal: 
schriftelijk examen wordt nagekeken en je 
krijgt feedback op je gemaakte fouten.
(Het cijfer en de feedback worden
meegenomen naar de voorbereiding van het 
mondeling oefenexamen.)

Mondeling examen:
- op locatie: 
één mondeling examen in 
Rijdend Leslokaal met feedback.

- op locatie:
escaperoom in Rijdend Leslokaal over de 
verplichte lesstof van het mondeling examen.

 

         Kosten:
 VMBO B / K / TL:
 €165,00 (0% BTW) per leerling

 HAVO / VWO:
 €175,00 (0% BTW) per leerling

 Reiskosten: €0,19 per km.

 

         Kosten:
 VMBO B / K / TL:
 €205,00 (0% BTW) per leerling

 HAVO / VWO:
 €225,00 (0% BTW) per leerling

 Reiskosten: €0,19 per km.

 

         Kosten:
 VMBO B / K / TL:
 €285,00 (0% BTW) per leerling

 HAVO / VWO:
 €305,00 (0% BTW) per leerling

  Reiskosten: €0,19 per km.

Mail voor meer een offerte: info@leslokaalantverpia.nl
Website: www.leslokaalantverpia.nl

 


