
Zwolle, oktober 2019  
 
Betreft: naschoolse huiswerkbegeleiding op het Meander College  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag informeer ik u over de Lyceo-vestiging op het Meander College. Lyceo verzorgt naschoolse 
huiswerkbegeleiding binnen de school.  
 
Waarom Lyceo? 
Een onbezorgde schooltijd, dat gaat niet altijd vanzelf. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig: uitleg bij 
dat lastige vak, hulp bij het plannen van huiswerk of persoonlijke support in de spannende examentijd. Daarom 
bied Lyceo begeleiding bij het schoolwerk en persoonlijke, positieve aandacht voor iedere leerling.  
 
Wij hebben, na een zorgvuldige selectie, gekozen voor een samenwerking met Lyceo. Lyceo is samen met haar 
kennispartners de meest gevraagde examentrainer en aanbieder van huiswerkbegeleiding en bijles, zowel op 
eigen locaties als op scholen in heel Nederland. 
 
Huiswerkbegeleiding 
Lyceo begeleidt leerlingen 3, 4 of 5 middagen per week bij het plannen en maken van huiswerk. De begeleiders 
focussen op het aanleren van studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Ook helpen 
ze uw kind bij het voorbereiden en overhoren van toetsen en het zelfstandig en gestructureerd te werken. 
Wanneer uw kind thuiskomt, is het meeste huiswerk af en dat geeft rust. 
 
Deskundige partner van ouder(s)/verzorger(s) en school 
Lyceo houdt de school en ouders/verzorgers op de hoogte van de voortgang van de leerlingen. Het volgen en 
meten van de ontwikkeling in de competenties van de leerling is daarbij cruciaal. Het team van Lyceo bestaat uit 
een combinatie van pedagogische medewerkers en jonge bevlogen hoogopgeleiden, experts op hun vakgebied. 
Zij zorgen samen voor een positief leerklimaat.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding kunt u terecht bij Valérie Fijma. Valérie is de 
vestigingscoördinator van de Lyceo-vestiging bij ons op school.  U vindt de contactgegevens onderaan deze brief. 
Op de aanstaande ouder- en voorlichtingsavonden is Valérie uiteraard aanwezig om al uw vragen te 
beantwoorden.  
 
Aanmelden? 
Wanneer u uw kind aanmeldt bij Lyceo, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Aan de hand van dit 
gesprek stelt de vestigingscoördinator samen met u een persoonlijk plan van aanpak op. Een aantal keer per jaar 
is er een persoonlijk evaluatiemoment en wordt, indien nodig, het plan bijgesteld. Het spreekt voor zich dat u 
tussentijds altijd bij de vestigingscoördinator terecht kunt.  
 
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Hartelijke groet, 
 
Valérie Fijma 
Vestigingscoördinator Meander College Zwolle  
  

 
 T.    071 - 790 0040 
M.   06 - 30589961 
E.     valerie.fijma@lyceo.nl 
W.   https://www.lyceo.nl/vestigingen/zwolle/meander-college/ 
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