Kennismaken
met Lyceo?
Informatie gaat pas echt leven als
iemand er enthousiast over vertelt.
Net als op school eigenlijk. Neem
daarom contact met ons op voor
een persoonlijke kennismaking.
071-7900040
info@lyceo.nl | lyceo.nl

Huiswerkbegeleiding
en bijles van Lyceo
Voor een bloeiende schooltijd
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Huiswerkbegeleiding
en bijles op elk niveau
Een onbezorgde schooltijd, dat gaat niet altijd
vanzelf. Daarom zijn wij er. Want soms heeft een
leerling hulp nodig bij het plannen van huiswerk,
of extra uitleg bij dat lastige vak.
Wat wij doen

Tarieven

Huiswerkbegeleiding en bijles van

Het tarief van onze huiswerk

Lyceo staat voor begeleiding bij

begeleiding is afhankelijk van het

het schoolwerk en persoonlijke

aantal dagen. Voor de bijles werken

en positieve aandacht voor iedere

we met een urenstrippenkaart. We

leerling. Met onze ondersteuning

bespreken de tarieven graag met u

richten we ons niet alleen op

in een persoonlijk gesprek.

de lesstof, maar ook op de
motivatie, zelfstandigheid en het
zelfvertrouwen van uw kind.

Over Lyceo
Een onbezorgde schooltijd,
dat gaat niet altijd vanzelf.
Soms heeft een kind extra
ondersteuning nodig:
uitleg bij dat lastige vak,
hulp bij het plannen van
huiswerk of persoonlijke
support in de spannende
examentijd. Daarom zijn wij
er, met begeleiding bij het
schoolwerk en individuele,
positieve aandacht voor
iedere leerling.

Ons programma
Huiswerkbegeleiding

Persoonlijke aanpak

Uw kind werkt bij ons op minimaal

Aan het begin van de begeleiding gaan

3 middagen aan het plannen

we met u en uw kind in gesprek om de

en maken van huiswerk. Onze

verwachtingen te bespreken. Daarnaast

begeleiders focussen op het

maakt uw kind de Lyceo Studievaardig

aanleren van studievaardigheden:

heden- en Motivatietest. We kijken naar de

plannen, structureren, herhalen en

huidige studievaardigheden, naar de mate

reflecteren. Ook helpen we uw kind

van intrinsieke en extrinsieke motivatie en

bij het voorbereiden en overhoren

naar de prestatiegerichtheid. Aan de hand

van toetsen en leren het zelfstandig

van de intake en de testuitslag, stellen we

en gestructureerd te werken.

een persoonlijk plan van aanpak op.

Wanneer uw kind thuiskomt, is het
huiswerk af en dat geeft rust.

Lyceo Leren Leren©
Leerlingen werken tijdens onze

Eén-op-één-bijles

begeleiding met oefen- en voorbeeld

Uw kind krijgt één-op-één bijles

materiaal van onze eigen Lyceo Leren

van een vaste begeleider, die extra

Leren-methode, die we hebben

uitleg geeft bij een specifiek vak

ontwikkeld met Tilburg University. Ze

en helpt bij het voorbereiden en

krijgen ook een overzichtelijk planboek,

overhoren van toetsen. Uw kind

waarin ze hun persoonlijke doelen,

leert zelfstandig en gestructureerd

weekplanning, studievoortgang en

te werken, waardoor de

reflectie bijhouden. Ook helpen we hen

leerachterstand verdwijnt, de

met leermethodes zoals samenvatten,

resultaten verbeteren en het

mindmapping en het creëren van

zelfvertrouwen groeit.

tijdslijnen.

Vinger aan de pols
In ons online leerlingvolgsysteem kunt
u de planning van uw kind, zijn of haar
persoonlijke doelen, voortgangsverslagen
en andere afspraken bekijken. Regel
matig bespreken we met u en uw kind
hoe het gaat. Als het nodig is, dan passen
we onze begeleiding tussentijds aan.

