Informatiebrief huiswerkbegeleiding bij RSG Levant
Door middel van dit schrijven willen wij u informeren over de huiswerkbegeleiding bij
RSG Levant in Zeewolde.
Voor wie?
Alle leerlingen van RSG Slingerbos | Levant kunnen gebruik maken onderstaand
aanbod.
Wanneer?
Op locatie Levant wordt de huiswerkbegeleiding aangeboden van maandag t/m
donderdag van 14.00-16.45 uur. Op de vrijdag is er geen huiswerkbegeleiding.
Wat kunt u verwachten van de huiswerkbegeleiding?
− Wij plannen met de leerlingen en gebruiken hierbij de 1-blik agenda.
Wij willen met behulp van deze tool de planvaardigheid van de leerling verbeteren.
− De leerlingen werken bij de huiswerkbegeleiding aan het huiswerk voor de komende
twee dagen. Verder werken is toegestaan.
− De vakken waar de leerling onvoldoende voor staan, worden zoveel als mogelijk
ook op inhoud door de begeleiders gecontroleerd.
− Leerlingen kunnen bij de huiswerkbegeleiding aangeven voor welk vak zij extra hulp
willen, zodat de huiswerkbegeleiding bij dat vak extra hulp kan bieden.
− Er wordt samen met de leerlingen gepland wanneer zij hulp van de
huiswerkbegeleiding willen om overhoord te worden.
− Leerlingen kunnen aangeven als zij hulp willen bij het maken van samenvattingen
of hulp bij het leren.
− Het is mogelijk om in samenspraak met ouders en/of mentoren individuele
afspraken te maken met de huiswerkbegeleiding.
Als de leerling eerder uit is dan dat de huiswerkbegeleiding begint, kan de leerling als
hij/zij op school wil blijven in de mediatheek terecht. Als de leerling zijn huiswerk al af
heeft aan het begin van de huiswerkbegeleiding, dan laat de leerling dit nog wel door de
huiswerkbegeleiding controleren voordat de leerling naar huis kan.
Afmelden
Wij gaan ervan uit, dat een leerling de dagen aanwezig is die vooraf zijn afgesproken,
tenzij het rooster dit niet toelaat. Als uw zoon/dochter door ziekte, een roosterwijziging,
of andere legitieme reden niet naar de huiswerkbegeleiding kan komen, dan
verwachten wij dat u dit aan ons laat weten via e-mail.

Door wie?
Bij RSG Levant is mevrouw Mazereeuw dagelijks aanwezig. Zij is het vaste
aanspreekpunt voor de huiswerkbegeleiding. Alle medewerkers en begeleiders zijn
verbonden aan de RSG.
Kosten
Er zijn verschillende arrangementen mogelijk voor de huiswerkbegeleiding:
−
2 vaste dagen per week - €50,00 per maand
−
3 vaste dagen per week - €75,00 per maand
−
4 vaste dagen per week - €92,50 per maand
Een ander arrangement is alleen op aanvraag mogelijk. De kosten zijn elke maand
gelijk, omdat er binnen het gestelde tarief al rekening is gehouden met alle vakanties.
Uitgevallen huiswerkbegeleiding vanwege bijvoorbeeld studiedagen/-middagen,
excursies en activiteiten kan op een ander moment worden ingehaald.
Materiaal
Bij de huiswerkbegeleiding wordt gewerkt met de 1-blik agenda. U kunt er samen
met uw zoon/dochter voor kiezen om deze agenda online te gaan gebruiken of om te
werken met de papieren versie. U kunt de 1-blik online agenda,de papieren versie
(€17,50) aanschaffen via https://1blik.nl/bestellen/stap-1. Voor meer informatie over
het gebruik van de agenda kunt u kijken op de website: https://1blik.nl/.
Aanmelden
Het aanmeldingsformulier op de volgende bladzijde kunt u ingevuld mailen naar
j.mazereeuw@rsgsl.nl. Het ingevulde formulier kan ook persoonlijk bij mevrouw
Mazereeuw ingeleverd worden. Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief nog
vragen hebben, dan kunt u altijd reageren per e-mail.
Met vriendelijke groet,
Mevrouw J. Mazereeuw
huiswerkbegeleiding RSG Levant
E: j.mazereeuw@rsgsl.nl

Aanmelding voor activiteit, schooljaar 2020-2021

Gegevens
activiteit

Activiteit
Periode activiteit
Ingangsdatum
Kosten

: Huiswerkbegeleiding
: Schooljaar 2020-2021
: ………………………..
: Wij verzoeken u uw keuze aan te kruizen:
0 2 vaste dagen per week: € 50,00 per maand
0 3 vaste dagen per week: € 75,00 per maand
0 4 vaste dagen per week: € 92,50 per maand

Gegevens
leerling

Ouder(s)/verzorger(s) van : ……………………………………………..
: ………………………, locatie RSG Levant

Klas leerling

: ……………………………………………..

Gegevens
Ondergetekende
ouder(s)/
verzorger(s) Adres

: ……………………………………………..

Postcode en Woonplaats : ……………………………………………..
E-mailadres

: ……………………………………………..

Telefoonnummer(s)

: ……………………………………………..

Ondergetekende schrijft zijn/haar zoon/dochter in voor deelname aan de
huiswerkbegeleiding bij RSG Levant. Uw zoon/dochter dient zich te houden aan de
door de school opgestelde leefregels.
Datum: ………………………….

Handtekening : ……………………………………

Door ondertekening van dit formulier meldt(en) de ouder(s)/verzorger(s) genoemde
leerling aan voor de huiswerkbegeleiding en verplicht(en) zich tot betaling van de
vermelde kosten behorende bij de aangekruiste keuze. De facturen worden
maandelijks per mail verzonden met een link die verder leidt naar de
betalingsomgeving Wis Collect. Betalingen kunnen uitsluitend via iDeal plaatsvinden.
Het ingevulde formulier kunt u mailen naar j.mazereeuw@rsgsl.nl of inleveren bij
mw. J. Mazereeuw, RSG Levant in Zeewolde. Opzeggingen dienen schriftelijk te
gebeuren. De RSG hanteert een opzegtermijn van 1 maand.
Aan het einde van een schooljaar eindigt automatisch de inschrijving tenzij mw.
Mazereeuw een mailbericht voor verlenging heeft ontvangen.

