HUISWERK&ZO
Weer blij met je cijfers
door effectiever studiegedrag
Wat is het?
Leerlingen die kiezen voor HUISWERK&ZO
komen 1 tot 4 keer per week bij ons voor
persoonlijke huiswerkbegeleiding in een
groepje van maximaal 6-8 leerlingen. We
helpen de leerlingen bij het plannen van
hun huiswerk, het beter benutten van hun
studievaardigheden en het aanleren van
effectief studiegedrag. Leerlingen besteden
minimaal 2 en maximaal 3,5 uur per sessie
en werken daarin aan hun eigen huiswerk
en leren tegelijkertijd:
• Hun huiswerk op een effectievere manier
in te plannen en te organiseren;
• Hun studievaardigheden beter te
benutten (snel(ler) lezen, maken van
samenvattingen, effectief en efficiënt
voorbereiden van toetsen etc.);
• Om te gaan met studiebelemmeringen
(motivatiegebrek, omgaan met tegenzin);
• Effectiever studiegedrag (discipline,
minder uitstellen, vaste routines e.d.).

HUISWERK&ZO biedt maatwerk voor elke
specifieke leerling:
• We brengen tijdens het intakegesprek de
knelpunten in de huidige studie-aanpak
en het ambitieniveau van de leerling in
kaart. De gestelde doelen en de
verbeterpunten worden verwerkt in een
persoonlijk plan van aanpak.

• Tijdens de begeleidingssessies werken
we met de leerling gericht aan de
realisatie van de eigen leerdoelen.
• Een voortgangsgesprek over de
verbetering in de schoolprestaties met
ouder(s) en leerling vindt na 8-10 weken
plaats.
Voor wie?
HUISWERK&ZO is geschikt voor leerlingen,
van alle schooljaren en alle schooltypen, die
gebaat zijn bij meer structuur en een
effectievere aanpak van hun huiswerk.
Starten met HUISWERK&ZO is op elk
moment gedurende het schooljaar mogelijk.
Wat is het resultaat?
Het effectievere studiegedrag leidt tot
verbetering in de schoolprestaties en tot
meer zelfvertrouwen bij de leerling.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor HUISWERK&ZO bedragen
per maand:
❏
❏
❏
❏

Bij 1 keer per week begeleiding: € 185,-*
Bij 2 keer per week begeleiding: € 279,Bij 3 keer per week begeleiding: € 332,Bij 4 keer per week begeleiding: € 384,-

In de eerste maand brengen we eenmalig
€ 39,50 opstartkosten in rekening.
Er is geen BTW verschuldigd over deze
tarieven.
*

Bij voorkeur in combinatie met een wekelijkse bijles.
Bijlessen in combinatie met huiswerkbegeleiding
worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

