Kies voor Guido!

Hulpuren en huiswerkondersteuning

Aangenaam: Guido

Je kunt als leerling zelf voor het hulpuur kiezen, maar een
mentor of docent kan ook degene zijn die dit adviseert. Ook je

In een veilige, warme
scholengemeenschap dagen we je
steeds weer uit met nieuwe kennis,
nieuwe ervaringen en met alle moderne
leermiddelen die voorhanden zijn.
We vragen creativiteit, zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid van je. Maar
natuurlijk als je elkaar nodig hebt, dan
zijn we er voor elkaar. En we doen wat we
zeggen. Dat is wel zo duidelijk!

ouders of verzorgers kunnen (via de mentor) hiernaar vragen
Meestal is dit op maandag het 7e uur, dan vinden ook
mentorgesprekjes plaats en kun je gemiste toetsen inhalen.

Huiswerkondersteuning (Keuze Klas)
Op Guido kunnen leerlingen extra huiswerkondersteuning
krijgen bij de Keuze Klas. Deze Keuze Klas is een commercieel
aanbod van een externe partij, maar vindt wel op Guido plaats.
De Keuze Klas is een betaalbare optie, want je ouders mogen
zelf het tarief bepalen.
Tijdens de Keuze Klas werk je in een rustige omgeving aan
je huiswerk. Begeleiders helpen je met plannen, invullen en

Hulpuren

bijhouden van je agenda, helpen je met leren, overhoren je

Het kan natuurlijk best een keer gebeuren dat je de lesstof

en kijken naar je gemaakte huiswerk. De Keuze Klas is er van

of het huiswerk niet snapt. In dat geval kun je vanaf de

maandag tot en met donderdag vanaf 14.00 uur of zo snel

herfstvakantie naar het hulpuur.

mogelijk na de lessen.

Voor rekenen, wiskunde of één van de talen is er op een
middag in de week regelmatig de gelegenheid om hulp te

Meer weten?

krijgen van een docent die je weer op weg helpt. Ook voor

Voor meer informatie of vragen kun je terecht bij

plannen/organiseren is er een paar keer per jaar een hulpuur.

Jan Verhoef, ondersteuningscoördinator jverhoef@guido.nl.

gelooft

