Beste ouders en verzorgers,
Krijgt uw zoon of dochter moeilijk grip op het huiswerk? Heeft hij/zij moeite met overzicht krijgen,
samenvatten of toetsen leren? Of heeft hij/zij gewoon een plek nodig om rustig aan de slag te gaan?
Graag willen wij u met deze nieuwsbrief informeren over de mogelijkheden van huiswerkbegeleiding
op het Candea College. Op welk niveau of in welk leerjaar de leerling ook zit: wij bieden graag een
steuntje in de rug.
Wie zijn wij?
De organisatie ‘Bijlesnetwerk’ organiseert al enkele jaren huiswerkbegeleiding op het Candea. Wij
zijn een zelfstandige organisatie, en dragen dus de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de
begeleiding, maar onderhouden ook goede contacten met de school om gezamenlijk de leerling zo
goed mogelijk te helpen. De huiswerkbegeleiding op beide locaties van het Candea wordt
gecoördineerd door de vestigingsmanager, Katja.
Wat doen wij?
We plannen met de leerlingen hun maak- en leerwerk in op een planner, helpen ze met samenvatten
en leerstrategieën, geven extra uitleg waar nodig en overhoren de leerlingen mondeling of met een
oefentoets. Zo worden de leerlingen goed voorbereid op de volgende les of toets. Voor elke leerling
houden we een logboek bij waarin de voortgang van de leerling wordt genoteerd. Dit logboek is in te
zien door de ouders. Het doel van de huiswerkbegeleiding is over het algemeen om de leerling
zodanige handvatten te geven dat de leerling stap voor stap leert om zelf zijn leerwerk goed aan te
pakken.
Een leerling kan 3, 4, of 5 dagen per week huiswerkbegeleiding krijgen. Op deze dagen kan de
leerling van 14:00 tot 18:00 uur bij ons terecht in lokaal 101 op de Eltensestraat of in lokaal S306 op
het Saturnus. Gewoon in het Candea, dus! Wij zijn elke dag geopend. Bovendien mogen de
leerlingen in de proefwerkweek elke dag komen.
Bent u geïnteresseerd?
Wij hanteren altijd een intakegesprek met de leerling, de ouders en de vestigingsmanager van het
huiswerkinstituut, waar we samen bekijken wat de knelpunten zijn en welke doelen we willen
stellen. Daarna volgt een vrijblijvende proefweek waarin we kijken of de begeleiding bij de leerling
past.
Aanmelden:
U kunt een mailtje sturen naar Fenna Smid: HWB@bijlesnetwerk.nl of bel naar: 085 732 5830
Zij zorgt ervoor dat de aanmelding bij de juiste locatie terecht komt.
Hebt u meer specifieke vragen over de invulling van huiswerkbegeleiding op het Candea? Neem dan
contact op met de vestigingsmanager (Katja) via k.krediet@bijlesnetwerk.nl.
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