Huiswerkbegeleiding van Lyceo
De huiswerkbegeleiding en bijles van Lyceo is beschikbaar voor alle leerlingen van het Walburg
College en wordt door ouders/verzorgers betaald.
In het schooljaar 2020-2021 biedt Lyceo huiswerkbegeleiding en bijles aan op het Walburg College.
Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle leerjaren. Lyceo ondersteunt
vakinhoudelijk, bij het creëren van overzicht en/of bij het maken van een goede planning. Het doel
van huiswerkbegeleiding is het zelfstandig leren werken, met meer motivatie naar school gaan en het
verbeteren van de resultaten.
Huiswerkbegeleiding
Vind je het thuis lastig om zelfstandig aan de slag te gaan en ben je op zoek naar een rustige plek
waar jij geconcentreerd je huiswerk kan maken? Of heb je moeite met je huiswerk goed te plannen?
Huiswerkbegeleiding van Lyceo kan je hierbij helpen, gewoon bij ons op school! Huiswerkbegeleiding
van Lyceo ondersteunt je door middel van persoonlijke begeleiding met het verbeteren van jouw
studievaardigheden! Drie tot vijf middagen per week biedt Lyceo hulp en aandacht bij het plannen,
maken, uitleggen en overhoren van het huiswerk. Wij zijn op maandag t/m vrijdag van 14:00 tot
18:00 geopend
Bijles
Kan jij een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Lyceo biedt één-op-één bijles
aan op jouw school voor het vak waar jij net iets meer moeite mee hebt! Een ervaren persoonlijke
begeleider van Lyceo gaat met jou aan de slag om achterstanden in te halen. Helemaal in jouw
tempo! Voordat je het weet, ben je weer helemaal bij met de rest van de klas en haal je hogere
cijfers voor het vak waarvoor je bijles volgt.
Meer informatie?
Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijles bekijk onze vestiging. De
vestigingscoördinator is mw. Van den Boogaard (denise.vandenboogaard@lyceo.nl).
Op Lyceo.nl vindt u uiteraard ook meer informatie over de diensten van Lyceo.
Lyceo Extra
Lyceo zet zich actief in voor gelijke kansen in het onderwijs. Met het Lyceo Extra-programma bieden
we dagelijks kosteloos ondersteuning aan honderden kinderen die dat nodig hebben. Wat we nog
meer doen? Kijk op Lyceo Extra.

