
 
Op het Hervormd Lyceum Zuid wordt begeleiding aangeboden aan leerlingen van alle 
jaarlagen en onderwijsniveaus. Door middel van persoonlijke aandacht, inhoudelijke 
verdieping en het versterken van studievaardigheden helpen we studieresultaten te 
verbeteren. Onze diensten zijn een aanvulling op de bestaande lessen, waarbij er veel 
ruimte is voor begeleiding op maat, omdat we in kleine groepen werken. Met meer 
zelfvertrouwen en zonder al te veel stress kan je beter ontdekken waar je talenten liggen en 
zelfs ervaren dat leren leuk kan zijn! 
 
Doordat we ons in de school bevinden, onderhouden we makkelijk contact met je mentor, je 
docenten en de zorgcoördinatoren van de school. Ook vinden we contact met je ouders 
belangrijk. Op deze manier vormen we een zo volledig beeld van jou en kunnen we de 
begeleiding hierop aanpassen. 
 
 
 
 
 

Meer informatie of aanmelden? 
Neem dan contact op met:  
 
VC:  Merel Kuiper 
T:     0610387439 
M:   merel.kuiper@lyceo.nl 
W:   www.lyceo.nl 
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Bij Lyceo op het HLZ kun je terecht voor: 
 
Huiswerkbegeleiding 

Door efficiënter en geconcentreerder met je huiswerk aan de slag te gaan, houd je meer tijd 
over voor leuke dingen, zoals sport, je hobby’s en ontspanning. Bij huiswerkbegeleiding 
bieden we je de ruimte en begeleiding om je huiswerk op een doeltreffende manier aan te 
pakken. Je werkt op een vaste werkplek, op vaste dagen met vaste begeleiders, wat het 
gemakkelijker maakt je op je huiswerk te concentreren. Hierdoor verzet je meer werk in 
minder tijd! 
 
Huiswerkbegeleiding biedt meer dan een rustige werkomgeving. Je krijgt handvatten 
aangedragen die je leren effectiever je huiswerk te leren en te maken, zodat een goede basis 
voor je studieloopbaan wordt gelegd. We helpen je met plannen, overzicht bewaren over je 
huiswerk en hoofd- en bijzaken te scheiden. Dit zijn belangrijke vaardigheden die je je hele 
leven kunt gebruiken. Huiswerkbegeleiding is kortom niet alleen een investering voor nu, 
maar ook voor later! 
 

Bijles 
Heb je behoefte aan inhoudelijke verdieping of moet de stof voor een specifiek vak 
bijgespijkerd worden? Bijles van Lyceo gaat je helpen! Dit kan afzonderlijk of als aanvulling 
op de huiswerkbegeleiding. Met een begeleider ga je één op één aan de slag voor een vak, 
waarbij je al je vragen over de stof kwijt kunt. 
 
Tijdens de bijlessen krijg je extra uitleg over de vakinhoudelijke stof, specifiek over de 
onderdelen die jij lastig vindt. Ook kun je je richten op de verbetering van vaardigheden die 
aan een vak zijn verbonden (zoals het gebruik van je grafische rekenmachine bij Wiskunde, 
of het maken van een samenvatting voor geschiedenis). De begeleiders geven je studietips 
en helpen je met oefenen van opgaven zodat jij met meer zelfvertrouwen het vak kunt 
voortzetten. 
 

Coaching 
Leren kan best leuk zijn, als je maar weet hoe! Coaching is een persoonlijke vorm van 
begeleiding die focust op studievaardigheden. Hierbij ligt de nadruk niet op de vakinhoud, 
maar op het leren leren: op het leren plannen en structureren van het huiswerk en op jouw 
persoonlijke ontwikkeling. De coach helpt je hierbij. Het plannen van je huiswerk is 
belangrijk voor het halen van goede cijfers. Daarnaast is het van belang te weten hoe je het 
jezelf bij het leren zo makkelijk en leuk mogelijk kunt maken. 
 

Zelfstandig leren, verantwoordelijkheid, motivatie, overzicht, plannen en actie zijn daarbij de 
sleutelbegrippen. Met jouw persoonlijke coach ga je aan de slag met het aanleren van deze 
studievaardigheden! 


