Studeren op school:
Rust, Regelmaat, Repeteren
H. Franssen
Studiebegeleiding

Waarom:

1. studievaardigheden verwerven en ontwikkelen.
2. individuele hulp (voor zover mogelijk en wenselijk).
3. studeren thuis is moeilijk.
4. studeren met anderen motiveert en stimuleert.
5. regelmaat, rust, repeteren
7. planning en herhaling
6. controle en juiste studiewijze.
7. zinvolle investering voor nu en straks.
8. hulp aan ouders die zelf weinig tijd hebben.
9. geen afleiding door Twitter, TV, Facebook, enz.
10. " Hier doe ik het tenminste!!!"

Waar:

Gebouw Stella Maris College! Meerssen en
Valkenburg.

Wanneer:

Maandag t/m donderdag van 15.30 – 17.00u.
Dinsdag 14.30 – 16.00u.

Wanneer NIET:

1. betrokkene is ongemotiveerd en heeft geen inzet.
2. bij storend gedrag voor medestudenten.

Hoe lang:

1 weken 4 dagen per week 1,5 u. per dag.

Kosten:

€ 38.- per week.

Deelname:

Max. 15 leerlingen per groep.

Info/aanmelden:

H. Franssen
coördinator studiebegeleiding
Telefoon: 043-4591213
hfranssen@stellamariscollege.nl

e-mail:

Studiebegeleiding op het Stella Maris College.
Er zijn leerlingen die thuis er moeilijk toe komen om te beginnen
met huiswerk. Wellicht herkent u het wel. Eerst facebook, dan
even televisie nog een chat en even een spelletje op internet, eten
en ”oeps ik moet nog even snel huiswerk maken!!”
Leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken of leerlingen
die thuis niet de rust en de ruimte hebben om hun huiswerk te
maken, leerlingen die niemand hebben om iets uit te leggen en
leerlingen waarvan de ouders zelf later thuiskomen en leerlingen
die er niet toe komen om thuis de lesstof nog eens te herhalen
kunnen terecht bij de studiebegeleiding na school.
De studiebegeleiding is bedoeld om leerlingen nog eens uitleg te geven over niet
begrepen stof. Hierbij wordt individueel en soms ook in tweetallen de les stof nog eens
uitgelegd en gecontroleerd of de stof is begrepen. Daarnaast is het de bedoeling om te
leren plannen. Leerlingen die hun huiswerk voor de volgende dag afhebben weten dan
niet meer wat zij moeten gaan doen. Deze kinderen menen dan dat zij “kla ar” zijn.
Het is dan zaak dat leerlingen gaan repeteren op die onderdelen!
Vooral in die vakken waarin zij onzeker of minder goed in zijn is het van groot belang om
moeilijke stof nog eens te oefenen en/of oefeningen, opdrachten, woorden nog eens te
herhalen. Dit is voor kinderen in leerjaar 1 en 2 en ook nog in leerjaar 3 vaak moeilijk.
Deze structuur tracht de begeleider bij te brengen.
Voor de leerlingen van klas 4, 5 en 6 is het vaak de discipline om te studeren ontbreekt
door allerlei nevenactiviteiten.
De begeleider zorgt voor een goede studiesfeer waarbij rust, een juist werkritme,
werkdiscipline en een gevoel van solidariteit een zeer belangrijke rol spelen. Het gebeurt
regelmatig dat een leerling de studie binnen komt en roept “mijnheer ik heb een acht
voor SO !”. Zo’n kind is dan apetrots en ook de begeleider is blij dat zijn leerling dit
resultaat heeft behaald. Zo ontstaat een band van vertrouwen en veiligheid tussen
begeleider en leerling.
Bij slechte resultaten neemt hij contact op met desbet reffende docent om te achterhalen
waar dat aan te wijten is. Andersom werkt het ook. De docent neemt contact op met de
begeleider van de studie om eventueel aandacht te schenken aan een specifiek vak.
Enkele citaten van leerlingen: “het is net zoals op een voetbalclub, maar hier leer je niet
voetballen maar hier leer je leren” of, “Het is veel gezelliger met anderen in de klas het
huiswerk te maken”. “Hier doe ik het tenminste!”
In Meerssen zijn ook 3 leerlingen uit klas 5 en 6 VWO aanwezig.
Zij helpen– als extra steun - in een eigen lokaal aan problemen bij wiskunde.
Kinderen kunnen naar deze (oud)leerlingen toegaan en zich laten overhoren of
om uitleg vragen over niet begrepen stof. Met name voor het vak wiskunde wordt vaak
gebruik gemaakt van deze (oud)leerlingen om nog eens individuele uitleg te krijgen.
De begeleiding vindt plaats op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Mocht u
meer willen weten over deze studiebegeleiding, of wilt u uw kind reeds aanmelden neem
dan gerust contact op met Dhr. H. Franssen. Tel. 043-459 1213 of
email: hfranssen@stellamariscollege.nl

