STUDIEVAARDIGHEDEN&ZO
Goede schoolprestaties door aanleren
van effectieve studievaardigheden
Leerlingen die kiezen voor STUDIEVAARDIGHEDEN&ZO helpen we met het
creëren van overzicht: wat ze moeten doen
voor school, het inplannen van hun huiswerk en
met één of meer lastige schoolvakken.
Leerlingen komen minimaal 1 keer per week en
hebben een vaste studiebegeleider die hen 1op-1 begeleidt.
Tijdens de sessies wordt gewerkt aan:
● Het krijgen van overzicht over de studiestof.
● Het verbeteren van studievaardigheden als
plannen, samenvatten e.d. We helpen
leerlingen hoe ze bepaalde vakken het beste
kunnen aanpakken, rekening houdend met
hun eigen voorkeursaanpak. Dit doen we
voor de Talen, Zaakvakken als Geschiedenis
en Aardrijkskunde en voor exacte vakken als
Wiskunde etc.
● Het goed voorbereiden van toetsen, schoolen eindexamens; wanneer beheerst een
leerling de stof voldoende om goed te
presteren op het toetsmoment zelf.
● Het wegnemen van eventuele
studiebelemmeringen (motivatiegebrek,
omgaan met tegenzin).
● Het aanleren van effectief studiegedrag
(minder uitstelgedrag, vaste routines e.d.).
STUDIEVAARDIGHEDEN&ZO biedt maatwerk
voor elke specifieke leerling:
• We brengen met behulp van onze
LEREN&ZO-scan zowel de leerkwaliteiten van
de leerling als mogelijke leerbelemmeringen
in kaart.
• De resultaten van deze scan worden in met
de leerling besproken en verwerkt in een
persoonlijk actieplan.

Tijdens de vervolgsessies werken we met de
leerling gericht aan de realisatie van de eigen
leerdoelen uit het actieplan.
Voor wie?
STUDIEVAARDIGHEDEN&ZO is zeer geschikt
voor brugklasleerlingen die wat hulp kunnen
gebruiken bij het aanleren van effectieve
studievaardigheden en voor 2e - en 3e-klassers
die thuis redelijk zelfstandig kunnen werken,
maar af en toe een steuntje in de rug nodig
hebben en daarna weer met vertrouwen aan de
slag kunnen. Ook voor leerlingen in het
examenjaar is STUDIEVAARDIGHEDEN&ZO een
prima oplossing om de schoolexamens en
eindexamens goed voor te bereiden, zowel qua
planning als inhoudelijke voorbereiding op deze
(school)examens. Starten met
STUDIEVAARDIGHEDEN&ZO is op elk moment
gedurende het schooljaar mogelijk.
Voor onderbouwleerlingen werken we met
sessies van 1 uur. Voor bovenbouwleerlingen
adviseren wij per keer een sessie van 1,5 uur af
te spreken. Voor deze leerlingen werken we
met meer ervaren docenten die de vakken uit
de bovenbouw uitstekend beheersen.
Wat is het resultaat?
Leerlingen hebben meer zelfvertrouwen als het
gaat om schoolprestaties en hebben
studievaardigheden aangeleerd waar ze de rest
van hun schoolcarrière baat bij hebben.
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Wat zijn de kosten?
Kosten sessies
studiecoaching

Onderbouw
(klas 1-3)

Bovenbouw
(klas 4-6)

STUDIECOACHING&ZO

€ 46,per uur

€ 51,per uur

Bij inzet van een van onze senior studiecoaches
bedraagt het tarief € 55,- per uur, ook voor
leerlingen uit de onderbouwklassen.
Voor de afname van de LEREN&ZO-scan wordt
eenmalig € 25 in rekening gebracht. Bij een
aanvullend psychologisch adviesgesprek (op
basis van de uitslag bespreken we met u of dit
wenselijk is) brengen we € 100,- in rekening.
Bij aanvang van de studiecoaching voor nieuwe
leerlingen brengen we eenmalig € 40,opstartkosten in rekening.
Er is geen BTW verschuldigd over deze tarieven.
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