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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Huiswerk maken is niet altijd makkelijk. Concentratieproblemen, uitstelgedrag of het inhoudelijk
vastlopen bij het maken of leren van de stof kunnen hier onder andere aan ten grondslag liggen. Al
een paar jaar organiseert Bijlesnetwerk huiswerkbegeleiding op het Candea College, om leerlingen te
helpen die vastlopen bij het huiswerk maken. In deze brief vindt u meer informatie over
Huiswerkbegeleiding Bijlesnetwerk en bijgevoegd een inschrijfformulier om uw zoon of dochter in te
schrijven.
Een huiswerkbegeleidingsinstituut intern op school heeft ten opzichte van een huiswerkinstituut buiten
de deur, allerlei voordelen. Ten eerste is er geen reistijd meer voor de leerling tussen school,
huiswerkinstituut en thuis. Ten tweede zijn de kosten voor ouders significant lager dan bij een regulier
huiswerkinstituut, omdat de school de locatie faciliteert. Zowel op de locatie Eltensestraat als Saturnus
is er een vestiging, om de bereikbaarheid voor leerlingen extra te vergroten.
Het Candea College vindt huiswerkbegeleiding belangrijk. Natuurlijk blijft het Candea College
aandacht geven aan leren leren, plannen en extra ondersteuning bieden zoals plusles. De reden dat
het Candea College Bijlesnetwerk de mogelijkheid geeft om huiswerkbegeleiding aan te bieden, is dat
sommige leerlingen net iets meer nodig hebben dan het Candea College biedt. Op deze manier
kunnen leerlingen na schooltijd en in een vertrouwde omgeving en onder begeleiding huiswerk
plannen en maken en zich goed voorbereiden op toetsen. Voor de duidelijkheid: Bijlesnetwerk is zelf
verantwoordelijk voor de inhoud en de begeleiding en het Candea College stelt alleen lokalen en
leermiddelen ter beschikking.
Bij Huiswerkbegeleiding Bijlesnetwerk staat de individuele leerling centraal. Dit betekent dat de
leerling samen met de vaste huiswerkbegeleider(s) overzicht over het huiswerk schept en een plan
maakt hoe hij of zij dit aan gaat pakken. Hierbij wordt stilgestaan bij het aanbrengen van structuur,
herhaling van het leerwerk, tijdig beginnen met het maakwerk en de best passende leer- en
planstrategie. Het doel van de huiswerkbegeleiding is om deze vaardigheden aan te leren, zodat
leerlingen op termijn (weer) zelfstandig worden.
Uw zoon of dochter kan drie, vier of vijf keer per week op vaste dagen naar de huiswerkbegeleiding
komen. Vanaf 14.00 uur kan hij/zij binnen komen lopen. Om 18.00 uur sluit Huiswerkbegeleiding
Bijlesnetwerk. Na een beker drinken te hebben gekregen plant uw zoon of dochter, samen met de
huiswerkbegeleider, het huiswerk in de weekplanning. Deze planning biedt structuur en overzicht,
zodat het in een oogopslag duidelijk is waarmee de leerling aan de slag kan. Als het nodig is, zijn er
computers beschikbaar (of nog handiger, uw zoon of dochter neemt zelf een tablet of laptop mee). Er
wordt gewerkt met kleine groepen en de huiswerkbegeleider is altijd beschikbaar, zodat de leerling op
elk moment vragen kan stellen. Daarnaast overhoort de huiswerkbegeleider het leerwerk, zorgt hij/zij
voor oefentoetsen, kan hij/zij verslagen doorlezen en feedback geven en geeft hij/zij tips om
makkelijker en effectiever te leren. Indien er meer leerlingen per dag komen, zetten we extra
begeleiders in, om genoeg individuele aandacht te kunnen geven.
De huiswerkbegeleider schrijft elke dag een kort verslag per leerling in het online leerlingvolgsysteem
Studieplanner Pro. Hierop kunt u vanaf elke computer inloggen om te lezen waar uw zoon of dochter
mee bezig is geweest en of er nog aanvullende afspraken zijn gemaakt over eventueel schoolwerk dat
nog thuis gedaan moet worden.

De huiswerkbegeleiding start op de tweede lesdag van het nieuwe schooljaar. Aanmelden is het
gehele jaar mogelijk. De tarieven voor Huiswerkbegeleiding Bijlesnetwerk bedragen per maand:
3 dagen per week huiswerkbegeleiding: €159,4 dagen per week huiswerkbegeleiding: €209,5 dagen per week huiswerkbegeleiding: €249,U kunt uw zoon of dochter inschrijven door bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar
candea@bijlesnetwerk.nl of per post te versturen naar Bijlesnetwerk, t.a.v. Huiswerkbegeleiding
Bijlesnetwerk, Hertogstraat 131, 6511 RZ in Nijmegen. Voor vragen kunt u uiteraard per mail of per
telefoon (085-7325830) bij ons terecht.
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