BRUGKLASCOACHING&ZO intensief
Een goede start is het ‘halve’ werk
Wat is het?
Voor de meeste leerlingen is de overgang
naar de brugklas een spannende en soms
lastige stap. Voor sommige leerlingen is die
overgang éxtra lastig. Dat kan om
verschillende redenen zo zijn. Soms gaat het
om hele ‘slimme’ leerlingen die op de
basisschool niet gewend zijn geweest zich in
te spannen en de studievaardigheden
missen om hun schoolwerk in de brugklas
effectief aan te pakken. Soms gaat het om
leerlingen die belemmerd worden door een
leerstoornis als ADD of ADHD. En soms zijn
de zogenaamde ‘executieve functies’
(plannen, organiseren e.d.) nog
onvoldoende ontwikkeld en heeft de
kersverse brugklasser daar een tijdje extra
ondersteuning bij nodig. Voor al die
leerlingen waarbij de overgang naar de
brugklas extra lastig is, is
BRUGKLASCOACHING&ZO een goede
manier om een effectieve start te maken in
de brugklas.
BRUGKLASCOACHING&ZO bestaat uit een
combinatie van huiswerkbegeleiding
(HUISWERK&ZO) én individuele
studiecoaching (STUDIECOACHING&ZO).
Door deze vormen van begeleiding te
combineren benutten leerlingen de
voordelen van beiden.
Huiswerkbegeleiding is erop gericht om
routine en structuur aan te brengen in het
leren. Door een aantal keer per week onder

begeleiding huiswerk te maken, leren
leerlingen hun huiswerk op een effectieve
manier te maken en te leren voor toetsen.
Ook zorgt het ervoor dat het aantal
huiswerkuren dat van de leerling gevraagd
wordt, ook daadwerkelijk gemaakt wordt.
In de individuele sessies studiecoaching
bieden we écht maatwerk om de benodigde
studievaardigheden voor deze specifieke
leerling écht aan te leren. Deze extra
aandacht biedt de kans om nog intensiever
met de leerling te werken aan zaken als:
•

•
•
•

•

•

•

het creëren van overzicht over wat de leerling
allemaal moet doen voor school (speciaal
voor niet-klassikale scholen);
het leren inplannen van schoolwerk in een
weekplanning;
het efficiënt en effectief voorbereiden van
toetsen;
het aanleren van studievaardigheden als
samenvatten voor de ‘zaakvakken’, woordjes
en grammatica leren bij de talen en het
oefenen met theorie bij vakken als wiskunde;
het geven van extra uitleg bij één of meer
lastige schoolvakken als de leerling moeite
heeft de leerstof te begrijpen;
het vergroten van de zelfstandigheid van de
leerling om stap voor stap zelf regie te nemen
over zijn/haar schoolwerk;
het wegnemen van eventuele leerbelemmeringen zoals motivatiegebrek,
gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van
faalangst en dergelijke.

BRUGKLASCOACHING&ZO biedt dus
maatwerk voor elke specifieke leerling:
• Bij de start van de begeleiding wordt op
basis van een vragenlijst (de LEREN&ZOscan) een persoonlijke analyse gemaakt
waarmee we de leerkwaliteiten en belemmeringen in kaart brengen van de
leerling. De resultaten worden in een
persoonlijk actieplan vertaald waarin
eigen leerdoelen worden verwoord.
• Tijdens de coachingsessies én tijdens de
huiswerkbegeleiding werken we met de
leerling gericht aan de realisatie van deze
persoonlijke leerdoelen.
• Een voortgangsgesprek over de
verbetering in de schoolprestaties met
ouder(s) en leerling vindt na 8 weken
plaats. Zodra de schoolprestaties naar
tevredenheid zijn, kan de begeleiding
stapsgewijs worden afgebouwd.
Daarover kunnen per kalendermaand
nieuwe afspraken over worden gemaakt.
Voor wie?
BRUGKLASCOACHING&ZO is geschikt voor
brugklasleerlingen die in de eerste fase van
de brugklas een stevig steuntje in de rug
nodig hebben en daarna met vertrouwen
zelfstandig aan de slag kunnen.
Wat is het resultaat?
Leerlingen ontwikkelen meer
zelfvertrouwen, behalen betere
schoolprestaties en doen
studievaardigheden op die hun hele
schooltijd van pas zullen komen.

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

Bij 1 keer per week begeleiding: € 180
Bij 2 keer per week begeleiding: € 271
Bij 3 keer per week begeleiding: € 322
Bij 4 keer per week begeleiding: € 373

Voor de sessies studiecoaching in
combinatie met huiswerkbegeleiding geldt
een gereduceerd tarief van € 37,50 per uur
(regulier tarief studiecoaching
onderbouwleerling € 45).
Voor het afnemen van de vragenlijst en de
vertaling naar het plan van aanpak brengen
we eenmalig € 25 in rekening. Eventuele
aanvullende afstemming met de mentor op
school en/of adviesgesprekken factureren
we tegen een tarief van € 50 per uur.
In de eerste maand brengen we bij nieuwe
leerlingen eenmalig € 38,50 opstartkosten
in rekening.
Er is geen BTW verschuldigd over deze
tarieven.

