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Heeft uw kind ook behoefte aan studiebegeleiding? Lees dan verder! 
 
Geachte ouders/ verzorgers,  

Via deze mail willen wij u op de hoogte stellen van kosteloze studiebegeleiding voor leerlingen van klas 1 t/m 4 
van alle niveaus op De Breul. Op donderdagmiddagen is er huiswerk en studievaardigheden ondersteuning 
mogelijk voor en door leerlingen. Geïnteresseerd? Lees dan verder! 

Leerachterstanden of leerproblemen verhelpen kan het beste door het aan te pakken bij de kern van het 
probleem; goede schoolprestatie begint bij het in orde hebben van je huiswerk. Steeds meer leerlingen hebben 
behoefte aan ondersteuning bij het maken van huiswerk na school. Dat kost geld, en niet ieder gezin kan dat 
zomaar opbrengen. Dit leidt tot kansenongelijkheid. Studiebegeleiding van goede kwaliteit dat betaalbaar is 
voor iedereen is dus de oplossing voor de leerachterstanden waardoor het de continuïteit van de 
schoolprestaties verhoogd.  
 
Op donderdagmiddag na het zesde uur, als alle leerlingen vrij zijn, zal de studiebegeleiding plaatsvinden. Elke 
leerling is om 13:20 uit en heeft genoeg tijd om rustig na school zijn huiswerk te maken. Hierdoor kan de 
leerling op tijd naar huis zonder huiswerk. Dit resulteert in minder stress, meer vrije tijd en meer structuur in 
het schoolwerk wat allemaal leidt tot betere resultaten. De studiebegeleiding is van 13:30 tot 16:30.   
 
Aan de hand van het intakegesprek maken we kennis met elkaar en stellen we samen met de leerling en de 
verzorgenden een persoonlijk plan van aanpak op. Binnen een kleine groep en in een rustige werkomgeving 
waarin de leerling zichzelf volledig kan concentreren op zijn werkzaamheden, gaat de leerling aan de slag. 
Tijdens de studiebegeleiding maakt de leerling huiswerk, kan de leerling vragen stellen over alle leerstof, wordt 
de leerling overhoord als hij/ zij dat wil en wordt het maakwerk bij aanvraag gecontroleerd om te kijken of de 
leerling de stof goed heeft begrepen. Ook worden er planners, evaluatiemodellen en oefenmateriaal 
aangeboden.   
 
De studiebegeleiding wordt verzorgd door bovenbouw leerlingen uit havo 4, 5 en vwo 4, 5 en 6. Deze 
studiebegeleiders hebben ervaring en worden geselecteerd op basis van selectiecriteria. Daarnaast krijgt elke 
studiebegeleider elk halfjaar een training van docenten van De Breul. Hierdoor wordt de kwaliteit van het 
onderwijs gegarandeerd. Door het voor en door leerlingen systeem is het een win – win situatie voor beide 
kanten. Studiebegeleiders doen veel ervaring op en leerlingen die behoefte hebben aan studiebegeleiding 
krijgen aanvullend onderwijs van kwaliteit. 
 
Geïnteresseerd? Meld je dan nu aan via de volgende link: https://studiehub.de-breul.nl/aanmelden-4/! Het 
aanmelden voor de eerste ronde kan tot 20 september. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. De 
studiebegeleiding start op 29 september. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wij zien 
u graag tegemoet! Voor vragen kunt u ons altijd via de mail bereiken.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Laurence Verbree | Noah de Boer | Chris Lemstra 
Directie StudieHub De Breul 
 


