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Examenvoorbereiding 
 

De komende weken ga jij je voorbereiden op het centraal schriftelijke examen. Naast de gebruikelijke 

examentraining, waarin we in de klas verschillende examens gaan maken, onderwerpen herhalen en extra 

oefenen is er ook tijd voor jou om zelfstandig te werken aan de voorbereiding op het examen.  

 

Hoe handig is het dan om een plan te hebben dat speciaal voor jou geschreven is. Wie weet het beste wel-

ke aanpak bij jou zou passen, dat ben JIJ. Vandaar dat we iedere week beginnen met het bekijken van 

jouw plan, zodat jij het kan aanpassen als dat nodig is.  

 

 

 

Waar ben je nu.. 
 

 
  
 
1                     10 
 

 

Stap 1  Zet op de lijn hierboven wat je cijfer nu is, kijk hiervoor in Magister als dat nodig is. 

 

Stap 2  Ik wil op mijn diploma een ….. (hou hierbij rekening met wat mogelijk is gezien je huidige cijfer)  

 

Stap 3  Bereken wat je voor het Centraal Schriftelijk Examen (C.S.E.) wilt halen, zodat je uiteinde- 

  lijk het diplomacijfer haalt wat je bij stap twee hebt opgeschreven. 

 

  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

  ………………………………………………………………………………………………... 

 

Stap 4  Zet op de lijn hierboven het C.S.E. cijfer dat je hebt uitgerekend bij stap 3. Dit is je doel, 

zorg dat het duidelijk is op de lijn dat dit je doel. 

 

 

 Gefeliciteerd, je hebt je doel vastgesteld voor jouw Economie examen.  
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Ok, het meest lastige heb je gedaan, je hebt een realistisch doel vastgesteld. Nu kun je verder gaan met 

kleine stapjes maken in de richting van je doel. Zet nog even op de lijn hieronder wat je cijfer nu is en wat 

je voor het C.S.E. wilt halen.  
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Jij gaat nu iedere week kleine stapjes maken om dichterbij je doel te komen. Je weet namelijk wat je wilt 

dus kun je ook er naar toe werken.  

 

Eerst ga je bekijken wat voor cijfer je hebt gehaald voor je bonustoetsen en je SE.  

 

 

 

  

Hst cijfer Opmerkingen voor jezelf                                      . 

1 Inkomsten of uitgaven   

2 Heb jij nog wat te koop?    

3 Hoe ben je verzekerd?    

SEI (hst 1,2,3)   

4 Doet de overheid economische zaken   

V1 Wie z’n geld is dat?    

V2 Wie verdient wat?   

8 Wat is het milieu jou waard?   

SEII (HST 4,V1,V2, 8)   

5 Hoe kunnen ze het maken?    

6 Wat komt allemaal bij werken kijken?    

7 Waar moet dat heen?   

SEIII (hst 5,6,7)   
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Nu dat je weet welke cijfers je hebt gehaald voor elk hoofdstuk en SE’s, kun je gaan werken aan een plan. 

Zet nog even op de lijn hieronder wat je cijfer nu is en wat je voor het C.S.E. wilt halen.  
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Wat ga je de komende week doen om een klein stapje verder te komen richting een goed cijfer. 

 

 

 

 

Ik ga ………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

En ik ga ……………………………………………………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

En ik ga ……………………………………………………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ok, je weet nu wat je komende week gaat doen om jouw doel te halen… 

 

Succes met leren, oefenen en wat nog meer je allemaal bedacht hebt om je C.S.E. een succes te maken.. 
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Wat ga je de komende week doen om een klein stapje verder te komen richting een goed cijfer. 

 

 

Ik vind het nuttig komende week de volgende dingen te doen voor Economie: 

 

Ik ga ………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

En ik ga ……………………………………………………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

En ik ga ……………………………………………………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ok, je weet nu wat je komende week gaat doen om jouw doel te halen… 

 

Succes met leren, oefenen en wat nog meer je allemaal bedacht hebt om je C.S.E. een succes te maken.. 

 


