Onze huiswerkbegeleiding is niet ingewikkeld. Na je laatste les ga je met maximaal
zestien andere leerlingen twee lesuren aan de slag met je huiswerk. In het lokaal is
een toezichthouder die je vragen beantwoordt, je ondersteunt met het huiswerk
te plannen, je kan overhoren en je kan helpen met het invullen van je agenda.
Je kunt elke dag naar de huiswerkbegeleiding komen, maar dat hoeft niet.
Individuele begeleiding is ook mogelijk en daarover kan de school je informeren.
Waarom zou je het jezelf niet makkelijker maken?
De huiswerkbegeleiding is na schooltijd, aansluitend aan het rooster. De kosten
voor deze huiswerkbegeleiding zijn per kwartaal voor vier dagen per week € 312,voor drie dagen € 234,- voor twee dagen, € 156,- voor een dag per week € 78,-.
Bij de berekening is uitgegaan van begeleiding gedurende alle lesdagen van het
schooljaar, uitgezonderd vakanties en feestdagen.

Zo halen we het beste uit twee werelden. Jij blij,
want je hoeft dus niet meer zo’n eindeloze stapel zware
boeken mee te sjouwen. Een groot deel van de lesstof
kun je op je Chromebook bekijken. In het eerste jaar
leer je hoe die werkt en wat je ermee kan. Bovendien
leer je alles over digitale media, over hoe je informatie
zoekt, nepnieuws herkent en problemen oplost met de
hulp van de digitale wereld. Je leert alle ICT-basisvaardigheden, die je helpen om de wereld nog beter aan te
kunnen.
En zo’n Chromebook is een fijn ding: hij start snel op,
doet lang met z’n accu en is ongevoelig voor virussen.
Door je Chromebook kan je docent gemakkelijk zorgen voor herhaling en verrijking en kan hij jouw route
aanpassen op je tempo en niveau. En om nog even een
open deur in te trappen: digitaal leren is gewoon leuker,
dat weet je toch wel?

Zo fijn, dat ik
hulp krijg!

BLENDED LEARNING

Digitaal leren
is super leuk!

Roncalli bereidt je voor op de toekomst en die toekomst is digitaal.
We bedoelen maar: zou jij nog zonder
iPhone of je tablet kunnen? Nee toch?
Dat hoeft op Roncalli ook niet, maar
het betekent niet dat wij vergeten hoe
waardevol boeken zijn. Wij geloven in
Blended Learning. Dat is, je raadt het al,
een manier van werken waarin we boeken
en Chromebook combineren.

Is het fijner voor jou om huiswerk te maken op school en dat er iemand
aanwezig is die je kan helpen? Kom dan naar de huiswerkbegeleiding.

HUISWERKBEGELEIDING

Blended Learning:
beste van
twee werelden

Huiswerkbegeleiding:
stukken makkelijker

