
	  
	  
Lyceo	  huiswerkbegeleiding,	  huiswerkklas,	  bijles	  
en	  coaching	  
	  
In	  het	  schooljaar	  2015-‐2016	  biedt	  Lyceo	  huiswerkbegeleiding,	  huiswerkklas,	  bijles	  en	  coaching	  aan	  op	  
Het	  Schoter.	  Deze	  begeleiding	  is	  voor	  leerlingen	  van	  alle	  niveaus	  en	  alle	  jaarlagen.	  Wij	  ondersteunen	  
uw	  zoon	  of	  dochter	  graag	  vakinhoudelijk,	  bij	  het	  creëren	  van	  overzicht	  en/of	  bij	  het	  maken	  van	  een	  
goede	  planning!	  	  	  
	  
Even	  voorstellen	  
Mijn	  naam	  is	  Juliëtte	  de	  Milliano	  en	  sinds	  begin	  vorig	  schooljaar	  ben	  ik	  vestigingscoördinator	  van	  
Lyceo	  op	  Het	  Schoter.	  Dit	  betekent	  dat	  ik	  verantwoordelijk	  ben	  voor	  het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  deze	  
vestiging	  van	  Lyceo.	  Tijdens	  mijn	  opleiding	  Pedagogische	  Wetenschappen	  en	  in	  het	  werkveld	  heb	  ik	  
veel	  kennis	  en	  ervaring	  opgedaan	  op	  het	  gebied	  van	  'leren	  leren'.	  Het	  begeleiden	  van	  leerlingen	  bij	  
hun	  schoolwerk	  doe	  ik	  met	  heel	  veel	  plezier.	  Ik	  hoop	  dan	  ook	  heel	  wat	  leerlingen	  te	  mogen	  
begeleiden	  in	  hun	  schoolloopbaan.	  	  	  
	  
Huiswerkbegeleiding	  
Het	  doel	  van	  de	  huiswerkbegeleiding	  is	  het	  zelfstandig	  leren	  plannen	  en	  leren	  leren	  van	  het	  huiswerk	  
en	  uiteraard	  het	  verbeteren	  van	  de	  resultaten.	  Huiswerkbegeleiding	  houdt	  in:	  
	  

• samen	  met	  de	  leerling	  een	  persoonlijke	  planning	  opstellen;	  
• vragen	  stellen	  en	  uitleg	  vragen	  of	  geven;	  
• overhoring	  van	  het	  leerwerk	  en	  nakijken	  van	  het	  maakwerk;	  
• regelmatig	  contact	  met	  ouders	  over	  de	  voortgang	  van	  de	  leerling.	  

	  
Lyceo	  biedt	  drie,	  vier	  of	  vijf	  dagen	  per	  week	  huiswerkbegeleiding	  aan	  van	  14:00	  tot	  18:00	  uur.	  Dagen	  
en	  tijden	  zijn	  in	  overleg.	  
	  
Huiswerkklas	  
De	  huiswerkklas	  is	  geschikt	  voor	  leerlingen	  die	  een	  rustige	  plek	  zoeken	  om	  te	  leren	  en	  hun	  huiswerk	  
te	  maken.	  Tijdens	  de	  huiswerkklas	  is	  altijd	  begeleiding	  aanwezig.	  Leerlingen	  doen	  het	  belangrijkste	  
leer-‐	  en	  maakwerk	  tijdens	  de	  huiswerkklas.	  Eens	  per	  week	  kijken	  we	  naar	  de	  planning	  en	  de	  
prioriteiten.	  In	  de	  klas	  stellen	  leerlingen	  vragen	  en	  kunnen	  overhoord	  worden.	  Er	  wordt	  ook	  gekeken	  
naar	  de	  assertiviteit	  van	  de	  leerling.	  	  	  
	  
Lyceo	  biedt	  huiswerkklas	  aan	  op	  drie	  vaste	  middagen	  per	  week:	  dinsdag,	  woensdag	  en	  donderdag	  
van	  14:45	  tot	  17:00	  uur.	  
	  
Bijles	  
Moeite	  met	  één	  bepaald	  vak?	  Dan	  kunnen	  bijlessen	  van	  Lyceo	  uitkomst	  bieden.	  Tijdens	  de	  bijles	  
krijgt	  de	  leerling	  individuele	  (1-‐op-‐1)	  begeleiding	  voor	  een	  vak	  om	  achterstanden	  weg	  te	  werken.	  De	  
leerling	  krijgt	  extra	  uitleg	  en	  oefent	  met	  het	  toepassen	  van	  de	  stof.	  
	  
Waarom	  op	  school?	  
Wij	  werken	  samen	  met	  Het	  Schoter	  en	  hebben	  contact	  met	  mentoren	  en	  docenten.	  Zo	  kunnen	  wij	  de	  
begeleiding	  goed	  afstemmen	  op	  de	  behoeften	  van	  uw	  zoon	  of	  dochter.	  De	  leerlingen	  kunnen	  meestal	  
direct	  na	  de	  les	  beginnen	  en	  als	  ze	  dan	  naar	  huis	  gaan,	  is	  het	  schoolwerk	  ook	  echt	  af	  en	  is	  er	  tijd	  voor	  
ontspanning.	  	  	  	  



Vragen,	  opmerkingen	  of	  wilt	  u	  meer	  informatie?	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  terecht	  op	  http://www.lyceo.nl.	  U	  kunt	  ook	  contact	  opnemen	  met	  de	  
vestigingscoördinator	  van	  Lyceo	  op	  Het	  Schoter:	  Juliëtte	  de	  Milliano	  via	  juliette.demilliano@lyceo.nl	  
of	  op	  06	  –	  30	  038	  768.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Juliëtte	  de	  Milliano	  
Vestigingscoördinator	  Lyceo	  
	  


