In samenwerking met Lyceo biedt het Heerbeeck College de mogelijkheid aan om op school
huiswerkbegeleiding te volgen. Zo kunnen leerlingen in hun veilige leeromgeving blijven en hoeven
ze niet ver te fietsen. De lijntjes tussen school en Lyceo zijn kort, de mentor van de leerling en de
coördinator van Lyceo vinden elkaar snel.
Effectiever huiswerk maken
Als leerlingen effectiever hun huiswerk leren maken, merken ze dat er tijd overblijft voor de dingen
die zij belangrijk vinden. Lyceo helpt daarbij. Onze huiswerkbegeleiding is gericht op het aanleren van
duurzame studievaardigheden. Voor uw kind betekent dat minder stress, meer vrije tijd en vaak
betere resultaten. Lyceo biedt drie, vier of vijf dagen per week huiswerkbegeleiding aan van 14:00
uur tot 18:00 uur. Dagen en tijden uiteraard in overleg met u en uw kind.
Moeilijke vakken worden weer leuk met bijles
Uw kind heeft moeite met een schoolvak of loopt achter met de lesstof? Lyceo biedt één-op-één
bijlessen. Wij gebruiken hiervoor strippenkaarten die inzetbaar zijn voor ieder vak en 12 maanden
geldig zijn. Bijles van Lyceo betekent meer persoonlijke aandacht, zodat het zelfvertrouwen
terugkomt en uw kind weer succeservaringen op kan doen. Na iedere bijles wordt er een logboekstuk
geschreven in ons digitaal leerlingvolgsysteem.
Huiswerkbegeleiding van Lyceo in het kort
Lyceo is maandag tot en met vrijdag geopend van 14:00-18:00 uur in lokaal J1.04 en het
bijbehorende leerplein. Bij Lyceo is het kennisniveau van uw kind het vertrekpunt. Wij werken op het
Heerbeeck College en hebben regelmatig contact met mentoren en docenten. Zo kunnen wij de
begeleiding goed afstemmen op de behoeften van uw zoon of dochter. De begeleiding begint met
een persoonlijk intakegesprek met de vestigingscoördinator waarin we de hulpvraag in kaart brengen
en leerdoelen opstellen. Hierna volgt een Studievaardigheden- en Motivatietest, ontwikkeld met
Tilburg University. Zo weten we aan welke studievaardigheden we kunnen werken tijdens de
studiebegeleiding. We werken altijd in kleine groepen van 1 begeleider per 7 leerlingen, zodat uw
kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Tijdens de begeleiding werken we aan
studievaardigheden en is er ruimte voor uitleg en overhoren van de leerstof. Door ons digitaal
leerlingvolgsysteem en tussentijdse evaluaties, houdt de vestigingscoördinator u op de hoogte van
de voortgang van uw kind. Zo weet u precies wat het effect van de begeleiding is.
Het Lyceo Examenjaar
Speciaal voor eindexamenleerlingen hebben wij een maatwerkpakket: Het Lyceo Examenjaar. Hierbij
wordt huiswerkbegeleiding gecombineerd met bijles en/of examentraining. Leerlingen worden
bovendien maandelijks gecoacht.

Wat zijn de kosten?

Aantal dagen per week
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen

Huiswerkbegeleiding
€ 210,00 per maand
€ 275,00 per maand
€ 330,00 per maand
€ 375,00 per maand

Bijles
5-strippenkaart
10-strippenkaart

€ 160,00
€ 300,00

Meer informatie?
Marieke Wannet is de vestigingscoördinator van Lyceo op de school. Zij is vijf dagen per week
aanwezig op het Heerbeeck College van 12:00 tot 18:00 en is daarmee ook het vaste aanspreekpunt
voor ouders, leerlingen en school. Marieke is te bereiken via Marieke.Wannet@Lyceo.nl of
telefonisch via 06-83709153 voor vragen, of het plannen van een vrijblijvend intake gesprek.

