
School, vriendjes en vriendinnetjes, sporten, gamen… uw kind heeft het er maar druk mee! Als ouder weet u dat 
het af en toe lastig plannen is, maar toch wilt u dat uw kind de middelbare schooltijd makkelijk doorloopt. Een klein 
steuntje in de rug van Lyceo kan daarbij helpen.

BEGELEIDING VAN LYCEO IN HET KORT
Bij Lyceo is het kennisniveau van uw kind het vertrekpunt. We werken altijd in kleine groepen, zodat uw kind de aandacht 
krijgt die het nodig heeft. Onze begeleiders houden de voortgang van uw kind bij en bespreken die met u. Zo weet u 
precies wat het effect van de begeleiding van Lyceo is.

EFFECTIEVER HUISWERK MAKEN
Als kinderen effectiever hun huiswerk leren maken, merken ze dat er ook nog tijd overblijft voor de dingen die 
zíj belangrijk vinden. Lyceo helpt daarbij. Onze huiswerkbegeleiding is gericht op het aanleren van duurzame 
studievaardigheden. Voor uw kind betekent dat minder stress, meer vrije tijd en hopelijk hogere cijfers.

Precies wat onze dochter 
nodig heeft: warm, gericht, stimulerend 

en deskundig. Ze voelt zich écht thuis 
bij jullie!

Moeder van Emma

Groot in 
persoonlijke aandacht

EEN GOED RAPPORT? 
ZEKER MET HUISWERKBEGELEIDING!

 



Voor meer informatie en/of vragen: W lyceo.nl | E info@lyceo.nl | T 071 - 790 0040

MELD JE AAN VOOR
LYCEO HUISWERKBEGELEIDING

TARIEVEN PER MAAND* 

Leer je maak- en leerwerk te structureren en organiseren

Inhoudelijke begeleiding bij het maak- en leerwerk

Hulp bij het plannen van je huiswerk

Een rustige ruimte om in te werken

Het ontwikkelen van studievaardigheden

Werkhouding en voortgang worden gemonitord

* Eenmalige inschrijfkosten bedragen € 35,-
* De bovengenoemde tarieven zijn indicatief; tarieven verschillen per vestiging.

Bij 2 dagen 
per week

Bij 3 dagen 
per week

Bij 4 dagen 
per week

Bij 5 dagen 
per week

€ 195,- € 255,- € 310,- € 350,-

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

Een vaste, ervaren begeleider

Werken aan planning en structuur

Meer zelfvertrouwen

Geen stress

Hogere cijfers

WIJ ONTMOETEN U GRAAG!
Tijdens onze informatieavonden en inloopspreekuren ontmoeten wij u graag. U bent van harte welkom 
om langs te komen en kennis te maken met onze medewerkers en meer informatie te ontvangen over 
onze diensten. Kijk op lyceo.nl/kennismaken voor de verschillende mogelijkheden. 

DIRECT AANMELDEN? BEL 071-790 00 40


