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HUISWERKBEGELEIDING STUDIEHUIS  

Als je een fijne werkplek zoekt om je huiswerk te kunnen maken? 
Leren wordt leuker, gaat beter en sneller. Gun jezelf Studiehuis Belgisch Park! 

 
Inademen en uitademen 
Tijdens de huiswerkmiddagen creëren we een gestructureerde en rustige werksfeer. 
Met de ‘Pomodorotechniek’ wisselen we perioden van geconcentreerd werken af met 
korte ontspanningsperioden. 
De wijze waarop we hulp en ondersteuning geven is altijd maatwerk en persoonlijk. 
Deze ondersteuning is zo ingericht dat de rust in de werkruimte niet wordt verstoord. 
 
Voordelen van onze huiswerkbegeleiding 
Wij helpen je met het plannen van je huiswerk, slimme leertechnieken en het 
structureren van taken en leerstof 
� Je leert zo steeds zelfstandiger werken. 
� Je leert de stof beter begrijpen en toepassen. 
� Je zelfvertrouwen neemt toe bij het maken van huiswerk en toetsen. 
 
Door het vergroten van succeservaringen wordt leren leuker.  
Je werkt steeds effectiever en zelfstandiger. 
 
Hoe werkt het? 
De huiswerkbegeleiding begint op woensdag 23 augustus 2017. Je kunt kiezen voor 

één tot vijf keer per week, telkens maximaal vier uur per dag. Je kan altijd vrijblijvend 

en zonder kosten een middag kennis komen maken met onze huiswerkbegeleiding. 

Zodra je aangemeld bent, nodigen we jou en je ouders uit voor een intakegesprek. 
Op de eerste dag krijg je een uitleg en hulpmiddelen (planningsformulieren, 
informatiebladen, etc.) 
 
� Aan het begin van de dag maak je een planning, waarbij je een tijdsinschatting 

maakt voor elke taak. We nemen deze planning met je door en spreken af bij 
welke taken we je uitleg geven, samen gaan oefenen of je overhoren, etc. 

� Aan het eind van de dag bekijken we samen hoe de dag is verlopen, kijken we 
het huiswerk na en geven je feedback. 

� Elke 4 weken koppelen we vanuit het kernteam naar je terug hoe deze periode is 
verlopen, en geven wij persoonlijk advies voor jouw volgende stap. Desgewenst 
wordt er gesprek met jou en je ouders georganiseerd. 
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Facturering  
Studiehuis BP stuurt u na elke vier weken een factuur met betrekking tot de 
huiswerkbegeleiding. U wordt verzocht het bedrag binnen 2 weken over te maken.  
 
All-in huiswerkbegeleidingstarieven per vier weken: 
Computergebruik, printen en kopiëren is natuurlijk inbegrepen evenals gebruik van 
onze leermiddelen. Wij bieden onze leerlingen sap, thee, tosti’s /brood en een kopje 
soep. 
 
       1 keer per week                           €   99   (€ 24,75 /middag) 
       2 keer per week                           € 159   (€ 19,87 /middag) 
       3 keer in de week                        € 199   (€ 16,58 /middag) 
       4 keer in de week                        € 249   (€ 15,56 /middag 
       5 keer in de week                        € 299   (€ 14,95 /middag) 
 
 
Aan- en afmelding:  
Aanmelding en opzeggen van de huiswerkbegeleiding kan per mail info@studiebp.nl 
of telefonisch (06-43271278, wij sturen u dan een mail ter bevestiging).  
Onze opzegtermijn is slechts twee weken (voor ingang van de nieuwe periode). 
 
Meer weten: www.studiehuisbp.nl  

 


