ACHTERSTAND&ZO
Zet een paar stappen extra en dan ben
je zo weer bij.

leerling een planning om de achterstanden
op een realistische manier aan te pakken.

Door een wereldwijde pandemie liep het
afgelopen én loopt het huidige schooljaar
helaas anders dan normaal. De leerlingen
ondervinden hier duidelijk de gevolgen van.

Zijn de achterstanden erg groot en moeten
veel vakken grondig worden bijgewerkt, dan
organiseren we aanvullend sessies STUDIECOACHING&ZO waarin de nadruk ligt op
overzicht creëren en achterstanden
inplannen naast het huidige schoolwerk dat
uiteraard ook gedaan moet worden.

Niet naar school kunnen, uitval van lessen,
zieke docenten. Toetsen worden gemist en
moeten op een later moment worden
ingehaald. Online lessen worden niet altijd
aangeboden en dus missen leerling uitleg en
instructie van de docent en hebben daarom
moeite hun huiswerk te maken.
LEREN&ZO helpt met ACHTERSTAND&ZO
Ondanks alle inspanningen van scholen,
leerlingen én ouders merken we toch dat
sommige leerlingen een leerachterstand
oplopen en moeite hebben het schoolwerk
dit jaar goed op te pakken.
Heeft uw zoon of dochter hiaten in zijn/haar
kennis opgebouwd, of wil hij/zij zo snel
mogelijk bijwerken om de opgelopen
achterstand op de klas in te halen? Wij
kunnen helpen.
ACHTERSTAND&ZO is gericht op de
specifieke leerbehoefte van uw zoon of
dochter en kunnen we op verschillende
manieren invullen.
1. Sessies HUISWERK&ZO
Door gebruik te maken van een aantal
sessies huiswerkbegeleiding kan de leerling
zowel zelfstandig als mét hulp werken aan
zijn/haar achterstanden. We maken met de

5 of 10 keer huiswerkbegeleiding
Tijdens de huiswerkbegeleiding delen we de
leerling in bij een begeleider die het vak/de
vakken waarin de achterstand is ontstaan
uitstekend beheerst. Hierdoor krijgt uw
zoon/dochter de inhoudelijke hulp die nodig
is om zich snel de leerstof eigen te maken
en de ontstane achterstand weg te werken.
Naar keuze kiest u voor 5 of 10 huiswerksessies van 3-3,5 uur, flexibel in te plannen
op de middagen, de avonden en op zondag.
We raden aan om deze sessies in een kort
tijdsbestek in te plannen (respectievelijk 5
sessies in 2-3 weken en 10 sessies in 3-5
weken) zodat het effect snel merkbaar is en
de leerling het reguliere schoolwerk weer
kan oppakken.
Na afloop van het afgesproken aantal
sessies nemen we contact met u op om te
bespreken of de begeleiding voldoende is
geweest of dat er meer nodig is. Uw kind
kan nog een aantal sessies afspreken,
overstappen naar de reguliere
huiswerkbegeleiding en uiteraard ook
stoppen met de begeleiding.

2. Sessies BIJLES&ZO
Door gebruik te maken van individuele
bijlessen met een bijlesdocent die het
vak/de vakken met de leerachterstand
uitstekend beheerst, kan de leerling op een
snelle, effectieve manier zijn/haar hiaten in
kennis wegwerken en de uitleg krijgen die
nodig is om dit te doen.
Het voordeel van deze vorm is dat de
leerling gedurende de bijles 1 of 1,5 uur alle
aandacht krijgt en we de sessie volledig op
zijn/haar behoefte kunnen afstemmen. De
frequentie van de bijlessen en de duur van
de periode waarop de bijlessen worden
afgenomen kunnen per leerling in overleg
worden afgesproken.
VOOR WIE?
ACHTERSTAND&ZO is geschikt voor alle
leerlingen van het Voortgezet Onderwijs
vanaf de brugklas die zich de leerstof van
vorig schooljaar of van het begin van het
huidige schooljaar eigen willen maken om
zo beter mee te kunnen komen en hun
schoolprestaties te verbeteren.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor HUISWERK&ZO bedragen:
- voor 5 losse sessies € 175,- voor 10 losse sessies € 335,De kosten voor BIJLES&ZO bedragen:
- € 43,50 per uur voor leerlingen uit de
onderbouw (klas 1-3).
- € 48,50 per uur voor leerlingen uit de
bovenbouw (klas 4-6).
Combinatie van beide vormen van
begeleiding is mogelijk, u krijgt dan korting
op het hierboven vermelde bijlestarief.
Indien er materialen van eerdere
schooljaren nodig zijn en besteld moeten
worden, dan belasten we de
aanschafkosten daarvan aan u door.
Mocht het nodig zijn, dan schakelen we
razendsnel en houden we de sessies online.
Bij aanvang van ACHTERSTAND&ZO voor
nieuw leerlingen brengen we eenmalig
€ 39,50 opstartkosten in rekening.
Er is geen BTW verschuldigd over deze tarieven.

