 Huiswerkbegeleiding
 Studievaardigheden
 Bijlessen
 Extra Ondersteuning

Studiecoach
Bij sommige leerlingen is het maken
en leren van huiswerk een
vaardigheid die niet altijd even goed
lukt. Zij verdienen een steuntje in de
rug en StudieCoach geeft die
ondersteuning. Een ervaren
huiswerkbegeleider is dagelijks
aanwezig om leerlingen te helpen op het gebied van
huiswerkbegeleiding, bijles en studievaardigheden.

Huiswerkbegeleiding
Huiswerk wordt zelfstandig gemaakt. Als er een probleem
is, krijgt de leerling hulp in de vorm van extra uitleg.
Het maakwerk, voor in ieder geval de volgende dag, wordt
gemaakt. Bij leerwerk wordt de leerling zo nodig overhoord.
Van leerlingen wordt verwacht dat ze een bijgewerkte
agenda, boeken en andere materialen bij zich hebben om
het huiswerk te kunnen maken.

Studievaardigheden
Iedere leerling werkt op zijn eigen manier. Maar welke
manier is nu efficiënt? Bij Studievaardigheden krijgen
leerlingen les in hóe je moet studeren. Dat is bij de talen
weer anders dan bij vakken als biologie, wiskunde of
aardrijkskunde. Ook plannen en structuur aanbrengen
komen daarbij aan bod.

Bijles
StudieCoach geeft bijles in meerdere vakken.
Het kan zijn dat een aantal lessen genoeg is om de kennis
wat bij te spijkeren, maar het kan ook voor langere tijd
nodig zijn. Voor alle gevallen geldt dat we samen bepalen
wat het beste voor de leerling is.

Extra ondersteuning
Leerlingen hebben soms te maken met leerproblemen die
voortkomen uit bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, vormen van
autisme en/of andere belemmeringen.
Zij kunnen ook bij StudieCoach terecht. Er is ervaring met
het coachen van leerlingen die hiermee te maken hebben.
Leermiddelen
Woordenboeken en atlassen zijn
aanwezig. Bij StudieCoach kunnen
leerlingen gebruik maken van de
computer. Verder nemen leerlingen
hun eigen boeken en andere
materialen mee.
Aanmelding
Huiswerkbegeleiding is er van ma. t/m do. en wordt
gegeven op de werkplekken van de 2e etage van het
Laurens Lyceum. Aanmelden kan op verschillende
manieren:
- Langskomen op de werkplekken van de 2e etage
(tussen 14.00 – 17.00 uur).
- Via de mentor of teamleider.
- Aanmelding via email: studiecoach.info@ziggo.nl
In overleg kunnen we vaststellen wat voor de leerling de
beste studiebegeleiding is.

Tarieven 2017 - 2018
Weektarieven voor huiswerkbegeleiding: € 27,50 voor
2 dagdelen, € 39,50 voor 3 dagdelen en € 49,50 voor
4 dagdelen. Per inschrijving per leerling wordt eenmalig
€ 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
Tarieven voor bijlessen zijn afhankelijk van de soort
begeleiding en de duur ervan. Voordat de leerling start met
de bijlessen wordt overeengekomen wat de kosten zijn.

Meer weten:
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