


Over Lyceo 
• Samen met onze kennispartners de grootste 

aanbieder van huiswerkbegeleiding en bijles 

 

• Lyceo is de grootste examentrainer van Nederland 

 

• Op scholen en op eigen locaties, door het hele land 

 

• Individuele leerling staat centraal 
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Wat is Huiswerkbegeleiding? 
 

 

 

 

 

 

 

Voor wie? 

 

Leerlingen die: 

•  Moeite hebben om zelfstandig aan de slag te gaan 

•  Te weinig discipline/motivatie hebben 

•  Moeite hebben om de stof te begrijpen 

•  Nog onvoldoende studievaardigheden hebben 

 

Onze uitgangspunten 

•  Zelfstandig leren werken 

•  Aanbieden van leerstrategieën 

•  Bieden van structuur 

•  Stimuleren discipline 
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Hoe werken wij? 
 

• Iedere dag dezelfde coördinator 

• Persoonlijke aandacht 

• Het maximale uit uw kind halen 

• Actieve en intensieve begeleiding 

• Vanuit de inhoud 

• Leren leren, begeleiden naar zelfstandigheid 

• Aanvulling op school 

• Veel contact met u als ouder/verzorger 
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Waarom kiezen voor 
huiswerkbegeleiding op school? 
• Vergroten van motivatie, zelfvertrouwen en meer plezier  

      in schoolwerk 

 

• Meestal ‘thuiswerkvrij’ 

 

• Leerlingen hoeven niet te fietsen; blijven gewoon op school 

 

• Korte lijnen met de school 

 

• Gunstige tarieven (in-school) 

 

• Uitkomst voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, 
zoals leerlingen met dyslexie etc.  
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Huiswerkklas  
 

•  Huiswerk maken onder toezicht 

•  Stevige mate van zelfstandigheid 

•  Afbouw na huiswerkbegeleiding 
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Het Lyceo Examenjaar 
 
- Intensieve begeleiding voor examenkandidaten 

 
- Haal het maximale uit je examenjaar 

 
- Een persoonlijke combinatie van coaching, individuele 

begeleiding, bijlessen en examentrainingen  
 

Voor wie? 
• Je wilt je kans op slagen vergroten 

 
• Je zoekt begeleiding voor ‘zwakke’ vakken 

 
• Je wilt doorstromen van vmbo naar havo of van havo 

naar vwo en je hebt daarvoor een hoog gemiddeld 
eindcijfer nodig 
 

• Je wilt het beste eindexamenresultaat i.v.m. decentrale 
selectie van de vervolgopleiding van je keuze 
 

• Je wilt zonder stress en met een goed resultaat slagen 
voor je eindexamen 
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http://www.lyceo.nl/zoeken-bijles/
http://www.lyceo.nl/zoeken-examentraining/


En verder… 
 

• Bijles 

• Coaching 

• Examentraining 

• Huiswerkklas Brugklas Special 

• Test & Advies (extern) 

• Zomerschool 

 

Praktische informatie 
• (2), 3, 4 of 5 dagen 

• Vrijblijvende intake 

• Meer informatie?  

 

 

Contactgegevens coördinator 

 

Naam: Juliëtte de Milliano 

Telefoonnummer: 06-30038768 

Email: juliette.demilliano@lyceo.nl  
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