
Huiswerkklas  Huiswerkbegeleiding  

Voor leerlingen die een rustige, gecontroleerde 
omgeving nodig hebben om hun huiswerk te 
maken/leren.    
  

- 2, 3, of 4 dagen  
- Twee uur huiswerk maken onder 

toezicht  
- Mogelijkheid tot vragen stellen  
- 1 keer per maand logboekstukje over 

werkhouding  
- 1 begeleider op 15 leerlingen  
- Prijzen laag door subsidie van het St. 

Michaël College  
  

 
Prijzen per maand:  
2 dagen in de week: €  95,-  
3 dagen in de week: € 120,-  
4 dagen in de week: € 160,-  

5 dagen in de week: € 190,- 

  

  

Voor leerlingen die hun studievaardigheden nog 
moeten ontwikkelen en/of nog niet zelfstandig 
hun huiswerk kunnen maken/leren.  
  

- 2, 3, of 4 dagen  
- Drie uur huiswerkbegeleiding  
- Samen plannen, overhoren van 

leerwerk, controleren van maakwerk  
- Weekplanning, Dagtaak en Huiswerk  

briefjes  
- De leerling gaat naar huis als hij/zij 

klaar is  
- 1 keer per week logboekstukje  
- 1 begeleider op 7 leerlingen  

  
Prijzen per maand:  
2 dagen in de week: € 222,-  
3 dagen in de week: € 252,-  
4 dagen in de week: € 292,-  
5 dagen in de week: € 302,- 

  

Bijles  Coaching  

Voor leerlingen die moeite hebben met één of 
meerdere vakken.   
  

- Individuele begeleiding bij een vak waar 
de leerling moeite mee heeft  

- De begeleider doet een relevante 
opleiding en wordt door Lyceo begeleid 
en getraind.  

- De begeleider schrijft na iedere bijles 

een kort verslag in Studytrack  
  
Prijzen:  
Strippenkaart 5 uur bijles:   € 170,-  
Strippenkaart 10 uur bijles: € 315,-  

Strippenkaart 20 uur bijles: € 588,- 

  
Een strippenkaart voor bijlessen is tot 1 jaar na 

aankoop geldig.   

Voor leerlingen die beter moeten ‘leren leren’.   

  
- 8 sessies coaching op 

studievaardigheden  
* plannen  
* samenvatten * mindmappen  
* teksten lezen  
* stappenplannen  

  
- Individuele begeleiding door een coach 

van Lyceo  
- De begeleider schrijft na iedere sessie 

een verslag in Studytrack  
  

Prijzen:  
8 sessies van 45 minuten: € 239,-  

  

  

  

  


