COMBI&ZO
Dé combinatie voor betere cijfers door
huiswerkbegeleiding én bijles of
individuele studiecoaching
Wat is het?
Leerlingen die kiezen voor COMBI&ZO
komen 1, 2 of 3 keer per week bij ons voor
persoonlijke huiswerkbegeleiding en krijgen
1 of 2 keer per week een bijles of een sessie
studiecoaching gericht op het verbeteren
van hun schoolprestaties en
studievaardigheden.
COMBI&ZO is een combinatie van
HUISWERK&ZO en BIJLES&ZO óf van
HUISWERK&ZO en STUDIECOACHING&ZO.
Heb je een bepaald vak dat echt extra
aandacht vraagt, dan kies je voor de
combinatie van huiswerkbegeleiding met
bijlessen. Heb je moeite met de wijze
waarop je een bepaald vak moet leren of
ligt je werktempo wat laag, of heb je
behoefte aan meer individuele begeleiding
dan je tijdens huiswerkbegeleiding krijgt,
dan kies je voor de combinatie met
studiecoaching zodat we samen werken aan
het verbeteren van jouw studievaardigheden. Het aantal bijlessen of sessies
studiecoaching worden in overleg met jou
en je ouder(s) bepaald.
HUISWERK&ZO
Tijdens de huiswerkbegeleiding helpen we
de leerlingen bij het plannen van hun
huiswerk, het beter benutten van hun
studievaardigheden en het voorbereiden
van toetsen.

Leerlingen besteden 2 tot 3,5 uur per sessie
in een groepje van 6-8 leerlingen en werken
daarin aan hun eigen huiswerk en het
voorbereiden van hun toetsen.
HUISWERK&ZO is een effectieve manier om
schoolprestaties te verbeteren. Maar soms
heeft een leerling nog nét iets meer nodig.
En dan is er extra individuele begeleiding
nodig om daar gericht aan te werken.
HUISWERK&ZO en BIJLES&ZO
Door huiswerkbegeleiding te combineren
met periodieke bijlessen benutten
leerlingen de voordelen van beide vormen
van ondersteuning. Huiswerkbegeleiding
helpt om structuur en routine aan te
brengen in het leren. Bijles voor een
specifiek vak helpt om dat vak beter onder
de knie te krijgen en toetsen gericht voor te
bereiden en dus tot betere cijfers.
HUISWERK&ZO en STUDIECOACHING&ZO
Door huiswerkbegeleiding te combineren
met sessies studiecoaching benutten
leerlingen de voordelen van beide vormen
van ondersteuning. Huiswerkbegeleiding
helpt om structuur en routine aan te
brengen in het leren. Studiecoaching biedt
maatwerk om de leerling in een aantal
sessies bepaalde studievaardigheden écht
goed aan te leren.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor COMBI&ZO bedragen per
maand voor de huiswerkbegeleiding:
-

Bij 1 keer per week begeleiding: € 185
Bij 2 keer per week begeleiding: € 270
Bij 3 keer per week begeleiding: € 320
Bij 4 keer per week begeleiding: € 370

Voor de bijlessen of sessies studiecoaching
in combinatie met huiswerkbegeleiding
geldt een gereduceerd tarief:
Tarief
individuele
sessies
BIJLES&ZO /
STUDIECOACHING
&ZO
COMBI&ZO

Onderbouw*

Bovenbouw*

1 uur

€ 42,50

€ 47,50

1 uur

€ 35

€ 42,50

(kortingstarief)

In de eerste maand brengen we bij
nieuwe leerlingen eenmalig € 38,50
opstartkosten in rekening.
Er is geen BTW verschuldigd over deze
tarieven.


Onder de onderbouw vallen brugklasleerlingen,
leerlingen uit klas 2 en 3 van vmbo, havo en
vwo/gymnasium. Vanaf de 4e klas vallen
leerlingen van alle schooltypen in de categorie
bovenbouwleerling.

