WAT EEN VOORDELEN!

Al dat huiswerk…

Huiswerk maken is voor
sommige leerlingen een hele klus.
Zelfs ouders worden er zenuwachtig van wanneer zoon of
dochter maar niet ‘op gang
komt’.
Heb je thuis niet de mogelijkheid
om rustig te studeren, kunnen
jouw ouders je niet helpen of
ben je weer eens afgeleid door
facebook?

Roep dan onze hulp in!

+ Motivatie
+ Geen inschrijving nodig
+ Nakijken van de agenda
+ Hulp bij taken
+ Leertips
+ Hulp bij het plannen
+ Samenwerken aan een groepswerk
+ Bespreking van toetsen
+ Opvragen van leerstof
+ Bespreking van GIP
+…

WACHT ER NIET TE LANG MEE!
HOE EERDER JE BESLUIT OM NAAR DE
HUISWERKBEGELEIDING TE GAAN,

Sla jij in paniek van jouw
huiswerk?

Of maakt al dat huiswerk
jou net heel moe?

HOE BETER!
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MOGEN WIJ JE OOK
HELPEN NA SCHOOL?

! Start 2016-2017: dinsdag 13/9 !

Wat is het niet?

Help, mijn punten!
Vallen je punten flink tegen?
Had je verwacht beter te scoren?
Blijf niet bij de pakken zitten!
Misschien stijgen je resultaten voor
je algemene en technische vakken
wel als je voor onze huiswerkbegeleiding kiest.








blijven minstens tot 16u)

Wat is huiswerkbegeleiding?
Onze school draagt leerbegeleiding hoog
in het vaandel. Uit deze gedachte is de
huiswerkbegeleiding gegroeid. We streven
ernaar om leerlingen actief te begeleiden
bij hun schoolwerk.

Even op een rij




Dat moet toch veel kosten?
Deze extra hulp na de lesuren wordt
volledig gratis aangeboden door de
school.
Het kost je niets, behalve je eigen
inzet natuurlijk!

Elke maandag, dinsdag en donderdag
worden, meteen na de lessen, drie vaste
lokalen gereserveerd. In elk lokaal is er
minstens één huiswerkbegeleider aanwezig. Deze vakleerkracht motiveert je
om te beginnen aan je taken, helpt jou
met plannen, bespreekt een vorige toets,
vraagt leerstof op indien jij dat wilt, geeft
een mening over het voorwoord van
jouw GIP of over jouw powerpoint,...
Je werkt in een rustige sfeer met duidelijke regels. Je zit er enkel tussen leerlingen
die van plan zijn aan hun taken te werken
of hun lessen te leren.

een bijles.
een babbeluurtje terwijl je wacht op
bus of ouders.
computerspelletjes komen spelen.
een straf- of avondstudie.
een toets komen inhalen.
een in- en uitlooplokaal. (leerlingen






voor alle leerlingen uit alle graden.
elke maandag, dinsdag en donderdag
van 15u20 tot 16u10.
in kleine groepjes, verspreid over
drie vaste lokalen (A102-A103-A111).
actieve, deskundige begeleiding door
een leerkracht.
mogelijkheid tot werken en printen
op computers (0,05€ per pagina).
duidelijke communicatie naar ouders
ivm aanwezigheid (via de agenda).
leerlingen werken actief. Wie geen
studiemateriaal bij heeft, wordt naar

Begeleiding voor ALLE vakken,
maar ook vakspecifieke uitleg!

Maandag: Wisk, Mech, Taalvaardigheid
Dinsdag: MaVo, Eli, GIP
Donderdag: Wisk, Frans, Ned, Gesch

