Betreft: mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding, huiswerkklas, bijles en coaching
Hoorn, 2 september 2016
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Steeds vaker maken leerlingen gebruik van een extra steuntje in de rug bij het maken en
leren van huiswerk. Op de OSG West-Friesland is het dit schooljaar weer mogelijk om, binnen
de muren van de school, tegen een gereduceerd tarief huiswerkbegeleiding te krijgen.
Leerlingen kunnen, naast de huiswerkklas, gebruik maken van huiswerkbegeleiding, één op
één bijles en coaching. Daarnaast is het streven om ook een Toetsweek Opvangklas aan te
bieden. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school: van klas 1 tot en met
klas 6 en van MAVO tot en met VWO. Het volgen van de begeleiding is niet verplicht en is
door ouders in te kopen.
Huiswerkklas
De huiswerkklas is geschikt voor leerlingen die een rustige werkplek zoeken om hun huiswerk
te maken. Leerlingen voeren het belangrijkste leer- en maakwerk uit. De huiswerkklas wordt
aangeboden van 14:30 tot 17:30 uur. De tijden kunnen in overleg worden afgestemd.
Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding is de intensievere variant van de huiswerkklas. Doel van deze
begeleiding is het zelfstandig leren plannen en leren leren van het huiswerk en uiteraard het
verbeteren van de resultaten. Tijdens deze begeleiding worden verschillende leermethoden
behandeld. De huiswerkbegeleiding wordt van 14.30 tot 18.00 uur aangeboden. De tijden
kunnen in overleg worden afgestemd.
Bijles
Nog even alles op alles zetten voor één bepaald vak? Naast de mogelijkheden die al binnen
school worden aangeboden kunnen bijlessen uitkomst bieden. Tijdens de bijles krijgt de
leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij/zij moeite mee heeft. De leerling krijgt
extra uitleg en oefent met het toepassen van de stof.
Over Lyceo
Iedere leerling kan onverhoopt tegen omstandigheden aanlopen die het leren en presteren op
school tijdelijk moeilijk maken. Door het bieden van actieve en persoonlijke begeleiding
stimuleren de begeleiders van Lyceo leerlingen het beste uit zichzelf te halen,
studieproblemen de baas te worden en hun ambities waar te maken.
Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over tarieven en het complete
dienstenaanbod van Lyceo kunt u mailen of bellen naar dorien.vanbaar@lyceo.nl of 0630039229.
Met vriendelijke groet,
Dorien van Baar
Vestigingscoördinator Huiswerkbegeleiding Lyceo OSG Hoorn
https://www.lyceo.nl/lyceo-hoorn-osg-west-friesland/

