Waarom kiest u voor
Studiebegeleiding?
Kennis & begeleiding
De docenten met de
dagelijkse leiding hebben
een onderwijsbevoegdheid.
Zij hebben voor de klas
gestaan of doen dat nog steeds. Ze weten als
geen ander waar leerlingen tegenaan lopen.
Ze hebben kennis in huis over methodieken
in het onderwijs en passen deze kennis toe
om de leerling de beste zorg en mentoring te
bieden.

Samenwerking school/ouders
Tijdens het hele traject is er een intensieve
samenwerking met de school: waar nodig,
krijgen mentoren en docenten advies over
de meest efficiënte aanpak om de leerling tot
de beste resultaten te motiveren. Ook houdt
Studiebegeleiding u als ouders zoveel mogelijk
op de hoogte van de ontwikkelingen.

Innovatie
Studiebegeleiding maakt
veel gebruik van nieuwe,
digitale middelen als deze
het studeren makkelijker
maken. Voor het leren plannen en organiseren
wordt bijvoorbeeld het leerlingenvolgsysteem
Studytrack gebruikt. Om de planning
overzichtelijk en toegankelijk te houden, is er
een digitale agenda.

Locatie en route
Bornesteeg 10
(gebouw Hockeyclub WMHC),
6708 PE Wageningen
06 20535833
info@studiebegeleidingwageningen.nl
www.studiebegeleidingwageningen.nl

Onderwijsbevoegde en
ervaren begeleiders
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Een geslaagde schoolperiode
begint bij Studiebegeleiding!

Meer weten?
U bent van harte welkom voor een
kennismakingsgesprek. We zijn van maandag
t/m vrijdag geopend van 14.00-18.30 uur.

“ Dankzij Studiebegeleiding heb ik mijn
achterstand ingehaald, na een lange
periode van ziekte. Studiebegeleiding is
niet alleen een ‘tijdelijke helpende hand’
geweest, maar vooral ook een leerweg
voor mij. De resultaten kan ik in de
toekomst blijven gebruiken!

”

Anne, examenleerlinge Havo 5

www.studiebegeleidingwageningen.nl

Studiebegeleiding Wageningen
Leren gaat niet bij iedereen vanzelf. Studiebege
leiding biedt hulp aan jong en oud bij school
of studie. Uitgangspunt is de kracht van iedere
leerling. Bij Studiebegeleiding werken ervaren
docenten, die weten hoe scholen werken en
waar leerlingen tegenaan lopen. Op persoonlijke
wijze gaan ze aan de slag om uw kind of leerling
weer op de rit te helpen. Leren wordt weer leuk,
achterstanden verdwijnen en dat felbegeerde
diploma komt in zicht! Studiebegeleiding heeft
mogelijkheden voor ieder budget. Kijk voor de
tarieven op onze website.

Snel en efficiënt
studeren en
achterstanden inhalen

Wat biedt Studiebegeleiding
Wageningen

Leren
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Huiswerkbegeleiding

Examenbegeleiding

Een paar middagen per week huiswerk maken
in een stimulerende leeromgeving. Een vaste
begeleider geeft studietips, maakt een planning
met de leerling en geeft praktische opdrachten.
Bij achterstand in bepaalde vakken, geeft een
vakdocent bijles. Aan het eind van de middag
neemt de begeleider het gemaakte huiswerk
door en overhoort het leerwerk. Veel of alles
van het huiswerk is dan af.

Speciale examentraining in alle vakken voor
examenkandidaten. Valkuilen in toetsen en
examens worden goed bekeken en geoefend.
Alles is er op gericht om het diploma te halen!

Bijlessen
Extra hulp bij één of meerdere vakken in het
middelbaar onderwijs. Een vakdocent haalt
de zwakke punten van de leerling naar boven
en maakt een werkplan. De leerling heeft een
vaste docent, een of meer uren per week.
Leerling en ouders krijgen toegang tot de online studieplanner, waar de vorderingen op te
zien zijn.

Individuele begeleiding
Voor iedereen die voldoende tijd aan huiswerk
besteedt, maar het lastig vindt om een goede
planning te maken. De leerling komt een uur
of middag per week en maakt samen met
de begeleider een planning voor de hele
week. De leerling leert hoe hij zich beter kan
concentreren, hoe belangrijk het is om de
leerstof te herhalen, en welke leermethode bij
hem of haar past.

www.studiebegeleidingwageningen.nl

NB: Studiebegeleiding heeft ook mogelijkheden
voor kinderen en volwassenen. Kijk op de
website www.studiebegeleidingwageningen.nl

Op maat
gemaakte
leermethodes

