Studiebegeleiding
Door een combinatie van gezelligheid,
ontspanning en inspanning ontstaat de
juiste focus om leerstrategieën aan te leren.
Wanneer je dit als een regelmatig patroon
herhaalt, ontstaat een gewoonte, waarmee
het leren beter zal gaan en de noodzakelijke vaardigheden een ‘thuis’ vinden.
Hierdoor groeit het vertrouwen in jezelf en
dat geeft een enorme “ik kan het” boost!
Omdat niet iedereen hetzelfde nodig heeft,
bieden wij, naast het werken in een groepje
een individuele benadering.

Hoe kan je ons bereiken?
Amphionstraat 2
7001 DN Doetinchem
Tel: 0314-234321
(tegenover Albert Heijn aan de Rozengaardseweg)

Laat je niet wijsmaken
dat je iets niet kunt!

HET adres voor een
steuntje in de rug!

Het is mogelijk om een combinatie van
individuele lessen met groepslessen af te
nemen. Wij werken dus puur vanuit jouw
behoefte.
www.studiescool.nl
info@studiescool.nl

www.bijlescoaching.com
info@bijlescoaching.com

www.studiescool.nl
www.bijlescoaching.com

Bijlessen in de exacte en
technische vakken
Over de exacte vakken horen wij vaak: “je snapt
het of je snapt het niet. Of je haalt een vier of je
haalt een zeven.” Maar dat kan anders.
Je hebt daarbij wel een bijzondere aanpak
nodig. De theorie leren is niet genoeg.
Je zult systematisch te werk moeten gaan en
het vertrouwen moeten hebben dat je “er wel uit
komt” als je vastloopt.
Laat je niet ontmoedigen doordat je vastloopt.
Wij zien vastlopen juist als het begin om de
leerstof echt te begrijpen. Ook wanneer je
bijzondere leerproblemen hebt, want met een
heldere uitleg, een dosis geduld en veel herhaling kun je heel veel bereiken.

Het is ook mogelijk om
online bijles te volgen!

Wat hebben wij te bieden? Wie zijn wij?
Studiebegeleiding

Groepsgericht of individueel werken aan jouw
eigen leerstrategie en aan je zelfvertrouwen.
Gericht op leerlingen in het voortgezet onderwijs,
het mbo en het hbo. Ook erg geschikt voor
leerlingen met bijzondere leerproblemen.

Bijlessen in de exacte vakken

Individueel werken aan een eigen systematische
probleemaanpak bij de exacte vakken en de
aanverwante vakken voor het voortgezet
onderwijs, het mbo en het hbo.
Het is ook mogelijk om online bijlessen te volgen.

Examentrainingen

In kleine groepjes de examenstof doornemen en
valkuilen van tevoren bespreken zodat jouw
diploma een stuk dichterbij komt.

Opstapcursussen

De overstap van mavo naar havo, van het mto
naar het hto, van havo naar hto of van vwo naar
de technische universiteit is enorm.
Veel leerlingen haken af omdat de aansluiting
niet optimaal is. Een opstapcursus kan helpen.

Hulp bij bijzondere leerproblemen

Hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met
dyscalculie, dyslexie, jongeren met een stoornis
in het autismespectrum (ASS), met AD(H)D en
leerlingen met een hechtingsstoornis hebben
soms baat bij individuele studiebegeleiding.
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Studiescool en E=mc2 bijlescoaching zijn
onderdeel van Talentscool, een
samenwerkingsverband van specialisten dat
als doel heeft om jongeren een steuntje in de
rug te geven voor de toekomst.
Wij ontzorgen jongeren, ouders en docenten
op het gebied van studie- en leerproblemen.
Wij geloven dat wanneer er door alle partijen
intensief wordt samengewerkt aan een
gezamenlijk doel het schijnbaar onmogelijke
bereikbaar wordt. Wij zetten ons hier maximaal
voor in.
Altijd met veel passie en plezier!

www.talentscool.nl

