
Online huiswerkbegeleiding 
Ondanks de huidige lockdown gaan de huiswerkbegeleiding en bijlessen van ons 
door. We zetten de begeleiding namelijk online voort. Zo voorkomen we dat 
onze leerlingen -juist in deze lastige periode- (opnieuw) achterstanden oplopen 

en zorgen we, in combinatie met de online lessen van de school, voor rust en structuur. 
 
Online huiswerkbegeleiding 
De online huiswerkbegeleiding vindt plaats via Teams. Wij hebben een eigen omgeving gemaakt waar we de 
leerlingen voor hebben uitgenodigd. De huiswerkbegeleiding vindt dagelijks (ma-vr) plaats van 13:45 uur tot 
17:00 uur. 
 
Tijdens de online huiswerkbegeleiding is de leerling zelfstandig aan het werk en is er een begeleider die 
toezicht houdt. Aan het begin maken we samen met de leerling een planning voor de dag/week en denken we 
met de leerling mee over taakaanpak. De vier studievaardigheden van de Lyceo Leren Leren-methode 
(plannen, structureren, herhalen en reflecteren) staan namelijk ook online nog steeds centraal. Ook wordt uw 
kind door ons geholpen met vragen en overhoord. We schrijven dagelijks een verslag over hoe uw kind die dag 
gewerkt heeft, zodat u als ouder goed op de hoogte bent van de voortgang. 
 
Om u tegemoet te komen in deze lastige tijd, bieden wij u graag een korting van 25% op de factuur voor de 
huiswerkbegeleiding van januari. Deze korting geldt wel alleen als uw kind vóór 18 januari start. 
 
Online bijles 
Wij verzorgen ook 1-op-1 bijles. Een slimme voorbereiding op bijvoorbeeld de toetsen straks! Uw kind krijgt via 
een online platform zoals Skype les van een van onze begeleiders. Omdat de bijles individueel is, kan deze 
volledig worden ingevuld naar de behoeften van uw kind. 
 
Bijlessen kunnen uw kind helpen om de lesstof beter te begrijpen en te verwerken. Ook kan de leerling vragen 
stellen aan zijn/haar vaste begeleider als je iets nog niet helemaal snapt. Daar is juist nu extra tijd voor en zo 
voorkom je achterstanden. Hierdoor wordt het makkelijker om betere cijfers te halen. Door het benadrukken 
van de sterke punten en samen te werken aan verbeterpunten krijgt de leerling meer zelfvertrouwen, 
waardoor hij/zij ook nog eens beter presteert. 
 
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie over onze diensten? Bekijk dan de site of 
neem contact op. Hieronder vindt u de contactgegevens. 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk – Dominicus College 
T. +31 6 13057615 E niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl 
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Toetsweek opvangklas 
Van woensdag 15 t/m dinsdag 21 januari vindt de tweede toetsweek plaats. Vanuit 
Bijlesnetwerk bieden wij voorafgaand en in die week daarom wederom de 
Toetsweek Opvangklas aan. 
 

 
De Toetsweek Opvangklas 
In de Toetsweek Opvangklas kunnen leerlingen zich in een rustige omgeving voorbereiden op hun toetsen. Er 
wordt overzicht gehouden door een begeleider en leerlingen kunnen op aanvraag geholpen en overhoord 
worden. Op deze manier hebben de leerlingen al een flink aandeel van hun leerwerk op school gedaan, 
waardoor zij een goede basis zouden moeten hebben om aan de slag te gaan met de toetsweek. 
 
De data en openingstijden van de Toetsweek Opvangklas zijn als volgt: 

- maandag 13 januari  14:30 uur – 18:00 uur 
- dinsdag 14 januari  14:30 uur – 18:00 uur 
- woensdag 15 januari  12 uur – 18:00 uur 
- donderdag 16 januari  12 uur – 18:00 uur 
- vrijdag 17 januari  12 uur – 18:00 uur 
- maandag 20 januari  12 uur – 18:00 uur 

 
Het streven is dat de leerling in ieder geval drie uur per middag aanwezig is om te leren. Wanneer de leerling 
later wil beginnen of een keer eerder weg mag, verzoeken wij u om dit aan ons door te geven. 
 
Kosten 
Voor de Toetsweek Opvangklas staat een tarief van € 105,00. 
 
Aanmelden 
Als uw kind graag gebruik wilt maken van de Toetsweek Opvangklas, kunt u hem of haar per mail aanmelden 
via dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl tot en met uiterlijk donderdag 9 januari. Graag verzoek ik u om 
hierbij de volgende gegevens door te geven: uw naam, adresgegevens en telefoonnummer en uiteraard de 
naam van uw kind en de klas waarin hij of zij zit. 
 
Wij helpen uw kind graag met de voorbereiding op de altijd spannende toetsweek! 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk – Dominicus College 
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