
 

Huiswerkbegeleiding Oosterlicht Vianen 

Huiswerkbegeleidingsklas 
Alle leerlingen krijgen op maandag, woensdag en donderdag de gelegenheid om van 15.40 uur t/m 16.30 uur hun 
huiswerk te maken. De opzet is om leerlingen een rustige plek te geven om hun huiswerk te maken, waar zij anders niet 
aan toe komen. Natuurlijk zullen de begeleiders de leerlingen helpen met hun huiswerk. Daarnaast biedt Lyceo nazorg 
aan leerlingen die de Zomerschool hebben gevolgd. 

Welke dagen de leerling kiest, hangt af van het lesrooster van de leerling en de hoeveelheid huiswerk. De perioden van 
de huiswerkbegeleiding zijn gelijk aan de 4 perioden waarin het schooljaar is ingedeeld. U schrijft uw zoon of dochter in 
voor een periode van 10 weken. Aan het eind van deze periode wordt u gevraagd of u deze periode wilt laten verlengen 
met 10 weken. 

Wij kunnen de begeleiding echter alleen onder bepaalde voorwaarden aanbieden: 

 Deelname kan uitsluitend per begin van de maand. Aanmeldingen moeten dus vóór de eerste werkdag van de 
maand ontvangen zijn. 

 Afmelden kan uitsluitend aan het einde van een periode. 
 De kosten zijn € 3,50 per lesuur (= 50 minuten) 
 De uren worden achteraf verrekend. Dit i.v.m. roosterwijzigingen e.d. 
 De rekening wordt per mail. De betaling geschiedt per bank/giro. 
 Bij verzuim wordt de gereserveerde tijd doorberekend!! 
 Bij meer dan 15 aanmeldingen per dag/uur wordt een 2e groep gestart. 

Inschrijven 
U kunt uw zoon/dochter uitsluitend aanmelden via: huiswerkklas@oosterlicht.nl 

Vermeld in de mail in ieder geval: 

1. de naam van uw zoon/dochter 
2. de klas 
3. naam mentor 
4. de dag(-en) dat u hem/haar wilt opgeven. 

Afwezigheid 
Mocht een leerling afwezig zijn dan krijgt u daarvan via e-mail bericht. Mocht uw zoon of dochter niet aanwezig kunnen 
zijn, dan dient u uw zoon of dochter af te melden middels een mailtje, gericht aan: huiswerkklas@oosterlicht.nl Bij 
ongeoorloofde afwezigheid zal uw zoon of dochter het gemiste uur in moeten halen. 

Regels in de huiswerkklas 

 In de huiswerkklas heerst stilte. 
 De begeleiders mogen leerlingen die zich niet gedragen uit de klas verwijderen. 
 Leerlingen hebben hun agenda en hun boeken bij aanvang van de les bij zich. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen of contact opnemen met de heer M. Velberg, coördinator 
huiswerkbegeleiding via huiswerkklas@oosterlicht.nl, 0347 – 32 56 20 
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