
Huiswerkbegeleiding
 

Er is huiswerkbegeleiding door medewerkers  
van het TBL en huiswerkbegeleiding aangeboden 
door Lyceo. 
De huiswerkbegeleiding van het TBL wordt gegeven 
aan groepen en is daarmee minder intensief dan 
de huiswerkbegeleiding door Lyceo, waar ook 
individuele begeleiding en bijles mogelijk is. 
Op https://tbl.hethooghuis.nl/onze-school/
schatkamer/huiswerkbegeleiding/ leest u alle info 
over de huiswerkbegeleiding van Lyceo. 

Deze folder gaat over de huiswerkbegeleiding van het TBL. Deze wordt gegeven op maandag 
t/m donderdag van 14.10 tot 16.30 uur.  

Huiswerkbegeleiding door het TBL
Deze huiswerkbegeleiding bestaat uit lichte ondersteuning bij het maken van huiswerk voor 
leerlingen van de onderbouw. Het vindt plaats op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, 
in de stilteruimte, vanaf 14.10 tot 16.30 uur. De begeleiding wordt verzorgd door medewerkers 
van het TBL. 
Een leerling komt na zijn laatste les op die dag naar de stilteruimte. Leerlingen kunnen worden 
aangemeld voor één, twee, drie of vier dagen per week. Indien het maximumaantal leerlingen 
voor een dag is bereikt, krijgt u de mogelijkheid om te kiezen voor een andere dag. 
Plaatsing voor een dag gaat op volgorde van aanmelding. U schrijft uw kind in voor een 
trimester. Na afloop van dat trimester beslist u samen met uw kind of de inschrijving met nog 
een trimester wordt verlengd of niet.
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Het Titus Brandsmalyceum, locatie van Het Hooghuis
Molenstraat 30, 5341 GD Oss

0412 224180, infotbl@hethooghuis.nl
www. tbl.hethooghuis.nl

 
Twitter: https://twitter.com/tbl_oss

Facebook: https://goo.gl/FBXsci of via de website van school
Instagram: https://www.instagram.com/tbl_oss/

Er is plaats voor maximaal 20 leerlingen per dag en er is steeds één huiswerk-
begeleider aanwezig. Zij biedt hulp bij het plannen, organiseren en structureren van de 
schoolse taken. Een leerling kan te maken krijgen met meerdere begeleiders, maar heeft 
altijd één contactpersoon. Deze contactpersoon onderhoudt ook het contact met ouders. 

De leerlingen worden ondersteund:
• bij het maken van een planning van het huiswerk (waar begin je mee, wat kan even
 wachten, wat moet je nog een keer herhalen of nog eens extra oefenen, waar heb je  
 vragen over)
• bij het maken van je huiswerk (als je bijvoorbeeld een opdracht niet begrijpt of niet  
 precies weet waar je informatie kunt vinden)
• bij het leren voor toetsen (hoe kun je het best oefenen, wanneer begin je met het leren en  
 hoe verdeel je de lesstof in kleinere stukjes)
• bij het bijhouden van je agenda (door je bijvoorbeeld te herinneren aan het kijken op SOM)
• bij het vinden van een rustige plek waar je huiswerk kunt maken in een prettige sfeer. 

Er wordt geen bijles gegeven. Uitzondering hierop zijn de ‘spreekuren’ die af en toe 
georganiseerd worden en waarbij bijlesleerlingen uit de bijlespool aanwezig zijn om vragen te 
beantwoorden over een tevoren vastgesteld vak. 
Indien uw kind behoefte heeft aan vakinhoudelijke ondersteuning, kunt u gebruik maken van 
de bijlespool, waar bovenbouwleerlingen tegen betaling uitleg geven in een bepaald vak. 

Per trimester wordt voor één dag huiswerkbegeleiding per week een eigen bijdrage van 
€ 50,00 (voor het gehele trimester) in rekening gebracht. Als u uw kind voor 2 dagen per week 
aanmeldt betekent dit dus een bedrag van € 100,00 (voor het gehele trimester).

Voor meer informatie 
kunt u terecht bij Philomeen Elemans (p.elemans@hethooghuis.nl).
Via de website van het TBL, onder het kopje ‘huiswerkbegeleiding’, 
kunt u uw kind aanmelden voor deze vorm van huiswerkbegeleiding.


