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Tijdens de bijles krijg
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Lyceo specifieke vragen. Je
kunt eventueel opgelopen achterstanden wegwerken of
oude stof ophalen. Je kunt bijlessen
flexibel inplannen door gebruik van
de strippenkaart voor 5 bijlessen.
Moeilijke vakken worden
weer leuk met bijles
Heb je moeite met een schoolvak
of loop je achter op de lesstof?

Aanmelden voor huiswerkbegeleiding of bijles
Het Nationaal Programma Onderwijs
maakt een unieke samenwerking
van het Vellesan College met Lyceo
mogelijk. Daaardoor konden we een
aantal plaatsen inkopen.
Voor leerlingen die in aanmerking
komen voor deze kosteloze ondersteuning geldt de volgende procedure:
• De leerling of ouder/verzorger
neemt contact op met de mentor en
bespreekt het verzoek tot huiswerkbegeleiding of bijles. Uiteraard kan
de mentor ook het initiatief nemen
en dan stemt hij het af met leerling
en ouder/verzorger.

Met jouw kennisniveau als vertrekpunt
helpt een persoonlijke begeleider je
met de stof waar jij moeite mee
hebt. We houden de voortgang bij
en bespreken die met je. Zo weet je
precies wat het effect van de bijles is.
Bijlessen kunnen je helpen om de
lesstof beter te begrijpen en te verwerken. Ook kun je vragen stellen aan
je vaste begeleider als je iets nog niet
helemaal snapt. Je ontdekt je sterke
punten en samen werken we aan verbeterpunten. Zo krijg je meer zelfvertrouwen, waardoor je beter presteert.

Wil jij je kennis en vaardigheden verbeteren?
Heb je moeite met een vak? Loop je achter op de lesstof?
Kun je wel wat hulp en structuur gebruiken bij het huiswerk?
Of zoek je een rustige plek om je huiswerk te kunnen maken of leren?
Denk dan eens aan onze:
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• De mentor bespreekt de aanmelding
met de leerjaarcoördinator.
• De leerjaarcoördinator meldt de
leerling bij Lyceo aan voor het
begeleidingstraject. De vestigingcoördinator maakt een afspraak
voor het intakegesprek. Als er niet
direct een plek beschikbaar is,
wordt de leerling op de wachtlijst
geplaatst.
• Aan het einde van het afgesproken
traject wordt de ondersteuning
geëvalueerd. Indien blijkt dat de
doelen nog niet zijn behaald kan
het traject worden verlengd.
• Na afloop van het kosteloze traject
kan een ouder/verzorger gebruik
maken van het vrije aanbod van Lyceo
tegen het reguliere Lyceo-tarief.
college vmbo mavo havo vwo
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Als je prima zelfstandig kunt werken,
maar behoefte hebt aan een rustige
werkplek om je huiswerk te kunnen
maken en leren, is de huiswerkklas
een prima ondersteuning.
Een rustige studieplek
Sinds begin oktober is het weer
mogelijk om in stilte in de mediatheek te werken aan huiswerk of
een samenwerkingsopdracht.
Van maandag t/m donderdag is een
begeleider van het zevende tot en
met het negende uur aanwezig om
toezicht te houden.
Als je vrijwillig komt, wordt dat niet
geregistreerd. Je geeft je schoolpasje
af en krijgt een plek toebedeeld.
Verplichte huiswerkklas
Je kunt ook verplicht worden deel te
nemen aan de huiswerkklas. Dan maak
je onder toezicht in de mediatheek
je huiswerk. Er is beperkte
mogelijkheid tot het
stellen van vragen.

Zo werkt het
Voor leerlingen die verplicht naar de
huiswerkklas gaan, geldt de volgende
procedure:
• De leerling of ouder/verzorger
neemt contact op met de mentor
en bespreekt het verzoek tot huiswerkklas. De mentor kan ook zelf het
initiatief nemen en stemt dat dan af
met de leerling en ouder/verzorger.
• De mentor geeft de naam door, de
klas, de dagen en tijden dat de leerling aanwezig zal zijn aan de begeleider van de huiswerkklas.
• De begeleider registreert en controleert de aanwezigheid van de leerling.
• De begeleider rapporteert wekelijks
aan de mentoren
en leerjaarcoördinatoren.

Iedereen
kan terecht in de
huiswerkklas!

Soms is het beter om je
huiswerk met begeleiding
te doen. Je bent ook
welkom als je
zelf wilt.
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gebruiken? Huiswerkbegeleiding zorgt ervoor dat je bijblijft en de behandelde stof goed
verwerkt. Tijdens de begeleiding
kun je vragen stellen over de lesstof, controleren wij of je het leerwerk goed kent en helpen we je
studievaardigheden aan te leren.
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Haal het beste uit jezelf
Heb je er moeite mee je huiswerk
goed te organiseren? Huiswerkbegeleiding is dan
de ideale ondersteuning.

Je wordt geholpen met plannen en
we controleren of je het leerwerk
goed kent. Hierdoor heb je minder
stress, meer vrije tijd en behaal je
betere resultaten.
Wat houdt huiswerkbegeleiding in?
Aan de hand van een intakegesprek
met jou en je ouders/verzorgers maken
we een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Dat is helemaal volgens jouw doelstellingen en wensen samengesteld.
Je maakt hiervoor een studievaardigheden- en motivatietest.
Daarop baseren we onze aanpak. We
gaan aan de slag met het aanleren en
verbeteren van studievaardigheden.
In een rustige omgeving werken we
samen aan het vergroten van jouw
motivatie en zelfvertrouwen, totdat je
zelfstandig weer verder kan.
Via ons eigen systeem kun je altijd zien
hoe je vooruitgaat en waaraan je nog
extra moet werken. Zo bieden we jou
begeleiding op maat aan.

