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Start HuiswerkAcademie voor klas 3 havo, 3 vwo, en 3 en 4 mavo 
 
Schooljaar 2017-2018 starten we met een pilot binnen de huiswerkbegeleiding om ook 
leerlingen uit de derde klassen en mavo 4 de mogelijkheid te bieden om 1, 2, 3 of zelfs 4 uur 
begeleiding te krijgen bij het huiswerk maken. 
 
Op de Academie  ligt het accent  op het rustig kunnen maken van je huiswerk, zodat je thuis 
niet meer zoveel hoeft te doen. Moet je met één of meer klasgenoten samen iets maken, 
dan kan dat hier. Bovendien kunnen de studenten van de lerarenopleiding je helpen als je 
de stof niet snapt of je helpen met vragen over planning en structuur. (zover mogelijk) 
 
Je kiest zelf hoeveel uur per week je naar de Academie komt.  Na drie maanden kun je 
opnieuw kiezen. Betaling is per drie maanden. De rekening wordt verstuurd door de 
administratie. 
 
De HuiswerkAcademie start dinsdag 10 oktober na de lustrumweek  in lokaal 336 in het 
OLC. Omdat we het belangrijk vinden dat de groepen niet te groot worden is het aantal 
beschikbare plekken beperkt. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding. 
 
Kies uit: 
 
Dinsdag 7e uur  
Dinsdag 8e uur    
Donderdag 7e uur  
Donderdag 8e uur   
Vrijdag 7e uur   
Vrijdag 8e uur     
 
 
 
Kosten voor de periode 10 oktober tot  en met dinsdag 19 december 2017 
1 uur: 15 euro   2 uur: 25 euro 3 uur: 32.50 euro     4 uur: 40 euro 
 
Geef je vandaag nog op! 
 
Stuur een mail naar huiswerkacademie@willemblaeu.nl. 
Vermeld daarin de naam, de klas, de exacte dagen en uren. 
U ontvangt altijd bericht terug. 
 
NB: Als uw kind verhinderd is om te komen, mail dat dan ook naar bovenstaand emailadres. 
 
Ineke Potze, schoolopleider 
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