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GRATIS HUISWERKBEGELEIDING  
 
Veel leerlingen hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of 
willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie. Anderen 
hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan huiswerkbegeleiding 
een uitkomst zijn. 
 
Doelgroep  
Alle leerlingen (basisschool) die moeite hebben met huiswerk.  
 
Niveau  
We stemmen de begeleiding af op de individuele leerling. Die heeft bij ons een vaste 
begeleider die gedurende de zondagmiddagen dat de leerling hier is, intensief contact 
onderhoudt met hem of haar. Dit heeft als voordeel dat we de leerling leren kennen en 
kunnen achterhalen wat zijn of haar valkuilen en sterke punten zijn. 
 
Inhoud / Werkwijze 
De huiswerkgroep bestaat uit maximaal 30 leerlingen verdeeld over 4 lokalen per blok van 1 
uur. Direct na binnenkomst geven de leerlingen op wat het huiswerk is en of er toetsen 
opgegeven zijn. Vervolgens krijgt een ieder apart begeleiding. 
 
Er zijn gedurende de huiswerkcursus meerdere bevoegde- en studentdocenten aanwezig: 
voor de exacte vakken zoals wis-, natuur-, scheikunde, economie en biologie en voor de 
talen zoals Nederlands, Duits, Frans en Engels.  
 
Wanneer uw dochter of zoon om de een of andere reden niet kan komen, ontvangen wij 
graag van u een berichtje hierover. Krijgen wij van u géén bericht, dan informeren wij u over 
de afwezigheid van uw dochter of zoon via ons leerlingvolgsysteem. Voor de huiswerkcursus 
achten wij continuïteit van groot belang. 
 
Opzet & Tijden (Locatie R’dam West)  
Deze begeleiding begint in de week van 30 augustus 2021 en duurt in totaal tien maanden. 
De leerlingen kunnen/mogen ook elke zondag tussen 14:30 en 15:30 uur of tussen 15:30 en 
16:30 uur huiswerkbegeleiding volgen. Deze begeleiding wordt gratis aangeboden.   
 
Kosten 
Voor alle leerlingen (basisschool) bieden wij de huiswerkbegeleiding gratis aan. De leerling 
moet wel ingeschreven zijn bij Educaplus Academie.  
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Waarom Educaplus Academie?   
Naast de aanzienlijk lage prijs biedt Educaplus Academie nog meer voordelen; 

✓ Kleine klassen 
Bij de examentraining zit een leerling met maximaal tien leerlingen in de klas.  

✓ Persoonlijke begeleiding  
De leerlingen krijgen individuele aandacht tijdens en na de training.  

✓ Effectieve uitleg  
Bij de klassikale uitleg leer je de belangrijke examenstof.  

✓ Gratis proefles  
De proeflessen zijn vrijblijvend en kosteloos.  

✓ Ervaren docenten 
De training wordt gegeven door ervaren docenten die werkzaam zijn in het onderwijs 
waardoor zij de examenstof goed kennen. Met deze kennis en inzicht helpen zij de 
leerlingen aan een hoge score.  

✓ Gratis huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen  
✓ Inschrijven is altijd mogelijk. 

 
 
Locatie  
Educaplus Academie is gevestigd in Delfshaven/Rotterdam.  
Adres : Catharina Beersmanstraat 78, 3025 EJ Rotterdam   
 
Contact & Inschrijving  
Voor alle vragen over deze cursus  is het mogelijk om contact op te nemen met de 
locatiedirecteur dhr. S. Yildirim (06-14593054 of info@educaplus.nl).  Het is mogelijk om op 
twee manieren in te schrijven voor deze cursus; 
 

✓ U kunt op elk gewenst moment digitaal inschrijven. 
✓ U kunt afspraak maken met dhr. Yildirim bij ons op kantoor voor een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek.  
 
 
Overige Informatie  
Educaplus Academie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 62653172. Onze IBAN rekeningnummer is NL49 INGB 0009 1331 43. 
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