Het Studielokaal
Infobrief huiswerkbegeleiding en steunlessen
Stedelijk Gymnasium Leiden

Beste leerling en ouder(s),
Het Stedelijk Gymnasium Leiden en Het Studielokaal slaan ook dit schooljaar de handen
ineen. Dit schooljaar biedt Het Studielokaal huiswerkbegeleiding en steunlessen aan op de
locaties Athena en Socrates. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor ouders.

Overzicht programma’s
Huiswerkbegeleiding
Voor leerlingen van de 1e t/m de 6e klas bieden we de huiswerkbegeleiding aan.
In het kort:
● Je volgt 2 middagen per week huiswerkbegeleiding.
● De huiswerkbegeleiding vindt plaats op school.
● De huiswerkbegeleiding is er van 14:30 tot 17:30.
● Maximale groepsgrootte van 9 leerlingen.
● Je geeft je op op voor de periode tot aan de Kerstvakantie met optie tot verlenging
● Verslaglegging over de voortgang elke middag via de mail.
● Tijdens de toetsweek passen we ons rooster aan en zijn we er langer, zodat je
optimaal gebruik kunt maken van de begeleiding en ons alles kunt vragen ter
voorbereiding op je toetsen.
● De huiswerkbegeleiding wordt door de school aangeboden en er zijn voor jou en je
ouders/verzorgers dus geen kosten aan verbonden.
Wat kun je verwachten van een middag huiswerkbegeleiding:
● Een rustige werk- en leeromgeving
● Hulp met planning en organisatie
● Inhoudelijke hulp bij vakken
● Tips over leertechnieken en slimmer leren
Steunlessen
Voor leerlingen van de 1e t/m de 3e klas bieden we steunlessen aan. Een steunles bestaat
uit een groepje leerlingen (van hetzelfde leerjaar en hetzelfde vak) die onder begeleiding
aan een vak werken. We volgen het programma van de school en werken toe naar de toets.
In het kort:
● Je kunt je voor 1 of 2 vakken aanmelden. Per vak volg je een steunles van 1,5 uur.
● De steunlessen vinden plaats op school.
● De steunlessen zijn er van maandag t/m vrijdag van 14:30-16:00 of van 16:00-17:30.
● Maximale groepsgrootte van 9 leerlingen
● Je geeft je op voor een periode van 12 schoolweken startend in de week van 5
september tot de Kerstvakantie, de steunlessen voor de 1e klas starten in de week
van 7 november. Later starten is ook mogelijk.
● Verslaglegging over de voortgang elke middag via de mail
● Tijdens de toetsweek zijn er geen steunlessen maar kun je op je vaste dag
aansluiten bij de huiswerkklas.
● De steunlessen worden door de school aangeboden en er zijn voor jou en je
ouders/verzorgers dus geen kosten aan verbonden.
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Wat kun je verwachten van een middag steunles:
● Een rustige werk- en leeromgeving
● Inhoudelijke hulp
● Klassikale uitleg
De steunles is er op een vaste dag in de week. In het aanmeldformulier kun je het rooster
van de steunlessen vinden. We hebben hierbij zo goed mogelijk rekening proberen te
houden met de reguliere lesroosters, maar zijn ook afhankelijk geweest van de
beschikbaarheid van steunlesdocenten. Mocht je niet kunnen op het geplande tijdstip, dan
horen wij dit ook graag. We bekijken de mogelijkheden voor een alternatief programma.

Presentie
De huiswerkbegeleiding en steunlessen zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als jij je
aanmeldt, dan verwachten we dat je alle dagen, voor de gehele periode, meedoet. Bij
ongeoorloofde absentie kun je uitgesloten worden van verdere deelname aan het
programma.

Aanmelden via de aanmeldformulieren
Je kunt je voor de huiswerkbegeleiding en steunlessen aanmelden.
Aanmelden voor beide is mogelijk.
Wil je graag deelnemen aan de huiswerkbegeleiding geef je dan op via onderstaande link
Link naar aanmeldformulier huiswerkbegeleiding
Wil je graag deelnemen aan de steunlessen geef je dan op via onderstaande link
Link naar aanmeldformulier steunlessen

Heel veel succes bij de huiswerkbegeleiding of steunlessen en tot snel!
Team Het Studielokaal Stedelijk Gymnasium Leiden
Voor vragen mail naar:
Frank van de Kasteleen (frank@studielokaal.nl) - Locatie Athena
Jo-Ann Thies (Jo-ann@studielokaal.nl) - Locaties Socrates
Meer weten over Het Studielokaal? Kijk op onze website: https://hetstudielokaal.nl/

