BIJLES&ZO
Door extra inzet gauw weer ‘bij de les’
Leerlingen die kiezen voor BIJLES&ZO krijgen
gerichte hulp bij het verbeteren van hun
schoolprestaties in een bepaald vak.
BIJLES&ZO omvat:

incidenteel in de aanloop naar een
toets(week). Voor deze aanvullende bijlessen
naast huiswerkbegeleiding wordt een
gereduceerd tarief in rekening gebracht.

• Bijlessen door een studiebegeleider in één
specifiek schoolvak.
• Een bijles duurt naar keuze 60 minuten of
90 minuten.
• De frequentie van de bijlessen kan naar
behoefte worden afgesproken, de leerling
zit niet ‘vast’ aan een bepaalde
afnameperiode.
• Tijdens de bijles bepaalt de leerling in
overleg met de studiebegeleider aan
welke stof wordt gewerkt.
• De studiebegeleider kan naar aanleiding
van de bijles ‘huiswerk’ opgeven voor een
volgende bijlesafspraak.

Wat is het resultaat?
Leerlingen begrijpen de leerstof beter,
waardoor ze meer zelfvertrouwen hebben bij
het maken van toetsen en betere
studieresultaten behalen.

Voor wie?
BIJLES&ZO is geschikt voor leerlingen die
thuis zelfstandig kunnen werken, maar
moeite hebben met één of twee specifieke
vakken en daarbij extra ondersteuning nodig
hebben. Starten met BIJLES&ZO is op elk
moment gedurende het schooljaar mogelijk.
COMBI&ZO: BIJLES&ZO in combinatie met
HUISWERK&ZO
Sommige leerlingen die gebruik maken van
huiswerkbegeleiding bij LEREN&ZO kunnen af
en toe behoefte hebben aan extra hulp bij
één specifiek vak. Vlak voor een toets of juist
omdat dat vak structureel wat extra
aandacht vraagt.
De frequentie van deze aanvullende bijlessen
wordt in overleg vastgesteld. Dat kan 1 of 2
keer per week zijn, 1 keer in de 2 weken of


Wat zijn de kosten voor BIJLES&ZO?
De kosten voor BIJLES&ZO bedragen voor
leerlingen uit de onderbouw* van het
voortgezet onderwijs € 42,50 euro per sessie
van 1 uur en voor leerlingen uit de
bovenbouw* van het voortgezet onderwijs
€ 47,50 per sessie van 1 uur. Voor deze
laatste leerlingen werken we met meer
ervaren bijlesdocenten die de vakken uit de
bovenbouw uitstekend beheersen.
Voor COMBI&ZO: bijlessen in combinatie met
huiswerkbegeleiding geldt een gereduceerd
tarief. Zie voor de bijlestarieven onderstaand
schema:
Kosten bijles
BIJLES&ZO
COMBI&ZO

1 uur
1 uur

Onderbouw
€ 42,50
€ 35

Bovenbouw
€ 47,50
€ 42,50

(kortingstarief)

Bij aanvang van de bijlessen voor nieuwe
leerlingen brengen we 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 vmbo, havo en vwo/gymnasium. Vanaf de 4 e
klas vallen leerlingen van alle schooltypen in de categorie bovenbouwleerling.

