
Weergaveproblemen? Open deze e-mail in je webbrowser.

Nieuwsbrief Oktober 2019
In deze tweede nieuwsbrief vinden jullie meer informatie over de examens.

Examens

De pagina op de de site van Danckaerts
modevakscholenvereniging met
informatie over de examens.

Na ongeveer een maand hard werken
wordt het al weer tijd om aan de
examens te gaan denken. Het is altijd
even schrikken als je bedenkt dat je je
voor 1 november al op moet geven
voor het examen, maar als je kijkt naar
wat de meesten van jullie alweer gedaan
hebben in de les en daarbuiten denk ik
dat er zeker voor een aantal van jullie
kans van slagen is.
Eind januari/ begin februari wordt het
examen afgenomen maar niet alle
examens kun je dan doen.
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Welke examens wel... Costumière: 1 dag, kosten €108,-
Coupeuse theorie: 1 dag, 
kosten € 91,50
Coupeuse patroontekenen: 3 uur,
kosten € 91,50
Coupeuse naaiwerk 1/2 schaal: 6 uur,
kosten €108,-
Coupeuse Heren en jongensvak: 
1 dag, kosten €124,-
Certificaat lingerie: 1 dag, kosten
€124,-
Lerares lingerie: 1 dag, mits je
certificaat lingerie gedaan hebt.
kosten €116,50
Lerares theorie: 1 dag, kosten € 91,50
Lerares toile: twee dagen,
kosten € 215,50
Detail: 3 uur, in combinatie met kennis
van knippen, patroontekenen of de toile
kosten € 25,-
Lerares patroontekenen: 3 uur, kosten
€ 91,50
Lerares Kennis van knippen: 4 uur,
kosten € 91,50

De examens vinden plaats op 31 januari en 1 februari 2020



... en welke examens niet Alle volledige examens die meer dan
twee dagen in beslag nemen en het
onderdeel Coupeuse Colbert.
Je kunt verschillende onderdelen van
één examen combineren zoals het detail
van het leraressenexamen met het
maken van de toile of met tekenwerk.
Je kunt geen examenonderdelen van
twee verschillende opleidingen
combineren.
Er zijn maximaal 8 examenuren per dag.

Wel of niet op examen?
Als je het idee hebt dat het zou moeten lukken en als ook ik, als jullie juf, denk dat het
kan kun je je opgeven voor het examen.
Om in te kunnen schrijven voor het examen heb je een inschrijfformulier nodig dat je
van mij krijgt en een uitreksel uit het bevolkingsregister. Het uitreksel moet je bij het
stadskantoor of gemeentehuis in je woonplaats halen. Soms kun je het ook via internet
krijgen met je DigiD.
De formulieren moet ik ingevuld uiterlijk 22 oktober in mijn bezit hebben.
Het examengeld moet je voor 29 oktober op mijn rekening overgeschreven hebben.
Opgeven voor het examen gaat altijd via je lerares, je kunt je niet zelf opgeven.
Een deelexamen kost 1 x de examenkosten per dag (€ 91,50) plus eventuele kosten
voor materialen. 
Zodra een kandidaat is ingeschreven voor het examen vindt er geen restitutie van het
examengeld meer plaats. De betaalde materialen kunnen tijdens de examendagen
opgehaald worden door de lerares.

Tot de volgende keer.

Groetjes,
Bella
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Laat via bovenstaande knop even weten dat je deze nieuwsbrief hebt ontvangen.

Uitschrijven
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