Studiebegeleiding
WE ZIJN WEER OPEN!
Een nieuw schooljaar. Nieuwe kansen. Nieuwe mogelijkheden. Weg met die achterstanden!
Hopelijk wordt schooljaar 2021-2022 weer zo een die we nog kennen van voor de corona.
De eerste schooldag

Begeleiden

Hij is er altijd sneller dan je
liefhebt. Een duidelijker teken
dat de vakantie echt is
afgelopen is er niet. Al snel
verdwijnen we weer in het
ritme van vroeg opstaan,
schooltassen inpakken en
planningen maken voor zowel
school als alle hobby’s. Maar
ook komen er al snel de eerste
leervragen. “Kun je wiskunde
uitleggen?” “Wat moet ik bij
deze opdracht doen?” “Ik snap
echt niks van Engels!”

Soms is het erg lastig om thuis je kind te begeleiden. Wat is de leervraag precies? Bij
Engels bijvoorbeeld, zijn de woordjes lastig, is de grammatica te moeilijk of legt de
leerkracht het niet goed uit? Door op deze vragen antwoord te krijgen kun je gericht
begeleiden. Soms kan het helpen door samen aan de slag te gaan en soms is het als
ouder niet mogelijk om te helpen. In dat geval kunt u altijd bij ons terecht.

Positief
Hopelijk wordt het een schooljaar zoals voor de corona. Of te wel een schooljaar
waar de focus, voor ons, komt te liggen op het begeleiden van leerlingen. Welke
leerstrategie past bij welke leerling. Hoe zorgen we ervoor dat de opgelopen
achterstanden zo snel mogelijk weggewerkt worden. Weer aan de slag met
Leren-leren. We kijken er naar uit om weer gelukkige leerlingen te zien die weten
wat er van ze gevraagd wordt en waar we duidelijke leerdoelen en afspraken mee
kunnen maken. We gaan er positief in. Hopelijk de corona niet!

Dit schooljaar goed van start. Meld je nu aan!
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