
Bijlesnetwerk: gratis meeloopdag huiswerkbegeleiding 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Volgende week woensdag 13 oktober organiseren wij een meeloopdag. Dit betekent dat 
uw kind een dagje mag aansluiten bij onze huiswerkbegeleiding, maar dan helemaal gratis. 
Ideaal als u of uw kind twijfelt of huiswerkbegeleiding iets voor hem of haar is, want hoe kom 
je daar nu beter achter dan door het zelf te ervaren?  
 
Wat gaan we doen? 
Tijdens de meeloopdag mag uw kind onze huiswerkbegeleiding komen proberen. Wij zullen 
hem of haar behandelen als een reguliere leerling. Zo zal uw kind een eigen planner krijgen 
die wij samen invullen/nalopen en zullen we hem of haar actief begeleiden bij het maak- en 
leerwerk. In de huiswerkbegeleiding focussen wij met name op het aanleren van duurzame 
studievaardigheden en het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van uw kind. 
 
De huiswerkbegeleiding is geopend van 14.30 – 18 uur. Leerlingen zijn normaal gesproken 
zo’n 2 tot 2,5 uur bij ons aanwezig. Dit geldt ook voor leerlingen die komen meelopen. Zo is 
er voor hen voldoende tijd om het maak- en leerwerk te doen en voor ons om de leerlingen 
hierbij te ondersteunen. 
 
Kosten 
De meeloopdag is geheel kosteloos. Deze is er puur zodat uw kind kan ontdekken of 
huiswerkbegeleiding hem of haar kan helpen. 
 
Aanmelden 
Als uw kind graag gebruik wil maken van onze meeloopdag, kunt u hem of haar per mail 
aanmelden via dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl tot en met uiterlijk aanstaande 
maandag 11 oktober. Graag verzoek ik u om hierbij de volgende gegevens door te geven:  
- uw naam en telefoonnummer 
- de naam van uw kind 
- zijn/haar niveau, leerjaar en klas 
- hoe laat uw kind op donderdag uit is, zodat wij weten hoe laat hem/haar te verwachten 
 
Begin volgende week zal ik contact met u opnemen om de aanmelding verder af te 
stemmen. 
 
Niels van Wanrooij 
Vestigingscoördinator Bijlesnetwerk – Dominicus College 
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