• Huiswerkbegeleiding

Informatie
Inleiding
Het instituut Studiekring verzorgt de huiswerkbegeleiding, bijlessen en het studiementoraat op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap locatie Apeldoorn.
Motivatie
Wij verwachten van de leerling dat hij of zij
gemotiveerd is om zijn huiswerk goed aan
te pakken en dat de leerling open staat voor
extra begeleiding. De ervaren docenten
helpen en stimuleren gericht bij het stellen
en behalen van de persoonlijke doelen.
Doelgroep
In het gebouw van onze locatie Apeldoorn
biedt het huiswerkinstituut ‘Studiekring’
huiswerkbegeleiding, bijles en studiementoraat aan. Het instituut maakt gebruik van
de faciliteiten van de school maar is een op
zichzelf staande onderneming. Ze zijn zelf
verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de begeleiding. Deze begeleiding
is bedoeld voor leerlingen van onze school
en van andere nabijgelegen reformatorische
scholen. Alle leerlingen van 1 vmbo tot en
met 6 lyceum zijn welkom.
Opzet
Bij huiswerkbegeleiding wordt de leerling
direct na de laatste les verwacht. Samen
met een ervaren docent wordt de planning
gemaakt en gecontroleerd. Bij het zelfstandig
werken zorgen de Studiekringdocenten voor
rust, structuur en hulp bij vragen. Na controle van het gemaakte werk en waar nodig
overhoren, is de leerling klaar met zijn werk.
Er hoeft in de meeste gevallen thuis niet
meer gewerkt te worden. Leerling, ouders
en mentor hebben altijd online inzage in het
persoonlijke weekverslag.

Tijden
De huiswerkbegeleiding is geopend op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
15.15 tot 18.00 uur. Individuele hulp als bijles
en studiementoraat gaat op afspraak. Deze
hulp wordt vanaf een uur tot meerdere uren
per week aangeboden. We verwachten van
de leerlingen en ouders dat ze het vervoer
zelf regelen.
Kosten
De kosten van huiswerkbegeleiding zijn
vanaf €255,50 per maand. Voor Bijles en
studiementoraat is dit €36,00 per individueel
uur. Voor meer informatie over de actuele
kosten kijk op www.studiekring.nl.
Tot slot
Voor meer informatie en het bespreken van
de mogelijkheden op de Jacobus Fruytier
kunt u contact met ons opnemen.
Ons e-mailadres is:
apeldoornfruytier@studiekring.nl.

Vragen
• Is huiswerkbegeleiding hetzelfde als een
huiswerkklas?
Nee, een huiswerkklas is alleen een plaats
om het huiswerk te maken. Tijdens huiswerkbegeleiding wordt ook extra hulp geboden
bij planning en structuur, studievaardigheden (‘leren leren’) en de werkhouding. Bij
achterstand en leerproblemen is er nog meer
aandacht en tijd nodig om de lijn naar succes
in te zetten. Op school vindt de leerling de
beste oefenplek, bovendien is zo direct overleg met mentoren en vakdocenten mogelijk.
• Gaat de school/Studiekring nu begeleiding
geven die in feite door de vakdocent zou
moeten worden gegeven?
Nee. Studiekring helpt leerling en ouders
bij het werk dat normaal thuis moet worden
gedaan: huiswerk en extra oefening. Op de
Fruytier kan dit ook binnen school gevolgd
worden, zodat de leerling in de leeromgeving blijft en de beste communicatie
mogelijk is. Het is dus extra begeleiding naast
de gewone leerlingbegeleiding van school,
voor een specifieke groep leerlingen die dat
nodig heeft.
• Is huiswerkbegeleiding een vorm van remedial teaching of bijles?
Nee. Remedial teaching richt zich vooral op
het wegnemen van belemmeringen en hiaten
in de leerstof. Tijdens bijles krijgt de leerling
een of meerdere uren per week intensief
privéles in één specifiek vak. Huiswerkbegeleiding is in groepsvorm en richt zich op
werkhouding, motivatie, studievaardigheden
en zelfstandigheid in een rustige gestructureerde omgeving.
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