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Huiswerk- en studiebegeleiding is het intensief bieden van structurele ondersteuning bij het 
plannen, organiseren, uitvoeren en controleren van schooltaken. Ieders unieke talent krijgt 
zo een goede kans om zich optimaal te ontplooien. Een belangrijke voorwaarde bij huiswerk- 
en studiebegeleiding is wel, dat de leerling zelf positief gemotiveerd is om hieraan deel te 
nemen. 
 
HSB Boxtel streeft ernaar dat er – door het aanbrengen van structuur en regelmaat – bij de 
leerling een bewustwordingsproces op gang komt dat leidt tot een efficiëntere aanpak van 
zijn/haar taken, tot meer eigen discipline, tot succeservaringen, tot meer zelfvertrouwen en 
uiteindelijk tot een betere zelfcontrole over de uit te voeren opdrachten.  
 
Om dit samen te kunnen bereiken, werkt HSB Boxtel intensief binnen de driehoek “leerling, 
ouder en school”. De begeleiding is gericht op leerlingen uit het voorgezet onderwijs (VMBO, 
HAVO, VWO). De contacten met de diverse scholen/mentoren/ambulant begeleiders etc. 
worden vanuit HSB Boxtel onderhouden door: 
 
Matske Clercx 
 

Werkomgeving en begeleiding 
Er wordt gewerkt in een rustige, ruime werkomgeving, verdeeld over diverse ruimtes.  
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een eigen laptop of tablet bij zich hebben als ze 
deze nodig hebben voor het maken van het huiswerk.  
Daarnaast zijn er onder andere woordenboeken en naslagwerken aanwezig.  
De dagelijkse leiding is in handen van de dagbegeleider. Deze is het eerste aanspreekpunt 
voor leerling en ouder. De primaire aandacht gaat uit naar de individuele leerling; hij/zij 
krijgt persoonlijke aandacht van de dagbegeleider bij de organisatie en planning van de 
werkzaamheden. Meerdere begeleiders met gespecialiseerde vakkennis zijn naast de 
dagbegeleider aanwezig om leerlingen te ondersteunen op diverse vakgebieden, zoals 
Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuur-/scheikunde, economie etc. Indien 
noodzakelijk wordt er na overleg met ouders contact gelegd met school. 
 
Speciale aandacht door gekwalificeerde begeleiders kan worden gegeven aan leerlingen met 
specifieke problematiek als dyslexie, dyscalculie. AD(H)D of stoornissen in het autistisch 
spectrum.  
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Vormen van begeleiding 
Algemene begeleiding: 
Deze bestaat uit begeleiding bij het plannen, organiseren en structureren van het huiswerk. 
Ieder bezoek start met een kortdurende, persoonlijke ondersteuning bij het maken van 
planningen, het ontwikkelen van de juiste leerstrategieën, leren-leren, de goede aanpak 
aanleren bij de diverse werktaken. 
 
Specifieke begeleiding: 
Specifieke begeleiding is vak begeleiding bij het maken van opdrachten en verwerken van 
leerstop op het gebied van wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, geschiedenis, 
aardrijkskunde, economie en M&O en/of uitleg bij het maken van opdracht en verwerken 
van de talen Nederlands, Engels, Frans en Duits. Het is mogelijk om het geleerde te laten 
overhoren en de verdere leerplanning daarop af te stemmen. 
 
Stiltewerkplek: 
In deze ruimte kunnen leerlingen ongestoord werken. Deze werkplek is bestemd voor hen 
die prikkelgevoelig zijn en/of graag in een rustige omgeving werken. 
 
Individuele begeleiding: 
Begeleiding door een gespecialiseerde leerkracht; na overleg met Matske Clercx 
 

Schooljaar 2019-2020 
In het schooljaar 2019/2020 start de begeleiding op maandag 26 augustus. HSB Boxtel is van 
maandag tot en met donderdag open van 14:45u – 18:00u en op vrijdag van 14:45u – 
16:15u. Specifieke begeleiding kan afwijken van deze tijdstippen.   
 

Huisregels 
o Zorg dat je op tijd aanwezig bent. 
o Hang je jas weg aan de kapstok. 
o Zet je fiets achter het gebouw op het parkeerterrein, op slot.  
o Zorg ervoor dat je altijd je agenda hebt bijgewerkt en bij je hebt. 
o Zorg dat je het juiste studiemateriaal bij je hebt. 
o Telefoons worden niet getolereerd, zorg dat deze uitgeschakeld in de tas zitten. 
o Kom rustig binnen en meld je bij de dagbegeleider. 
o Overleg met de dagbegeleider de werkzaamheden en wensen van die dag. 
o Volg de aanwijzingen van de dagbegeleider op. 
o Zorg ervoor dat je rustig aan het werk bent. 
o Heb je tussentijds hulp nodig, vraag dan rustig om hulp. 
o Maak geen rommel. 
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Wijzigingen en afmeldingen 
Ouders kunnen wensen betreffende structurele wijzigingen met betrekking tot de 
afgesproken begeleidingstijden (bijvoorbeeld in verband met lesroosterwijzigingen) 
telefonisch of per mail doorgeven. Pas na akkoord van de dagbegeleider kunnen er 
wijzigingen worden doorgevoerd.  
 
Bij onverwachte verhindering/wijziging (bijvoorbeeld vanwege ziekte) dient de ouder de 
leerling telefonisch vóór 12 uur af te melden bij de dagbegeleider. In overleg is het mogelijk 
een vervangend begeleidingstijdstip af te spreken.  
 
Let op: Leerlingen kunnen nooit zelfstandig begeleidingsafspraken afzeggen of wijzigen! 
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Tarieven 
Het eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en zonder kosten. Bij een definitieve 
inschrijving wordt eenmalig €35 inschrijfkosten in rekening gebracht. Leerlingen die in 
schooljaar 2018/2019 al ingeschreven stonden, komen hier natuurlijk niet voor in 
aanmerking. 
 
HSB Boxtel werkt met begeleidingsperioden van 4 weken (20 werkdagen) 
Die periode kan voor 100% bestaan uit reguliere werkdagen, maar soms kent een periode 
een aantal officiële vrije dagen (o.a. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag) of 
schoolvakantieweken (najaarsvakantie, kerstvakantie, voorjaarvakantie, meivakantie, 
zomervakantie). Tijdens deze dagen/weken wordt er geen begeleiding gegeven. Ze worden 
dus ook niet in rekening gebracht.  
 
Mocht blijken dat een leerling een andere vorm van ondersteuning nodig heeft (bijles, 
gespecialiseerde begeleiding) wordt hiertoe na overleg een aparte offerte opgesteld. 
 
Tarieven schooljaar 2019/2020: 

Wat: Aantal keer per week: Prijs per uur: 
Groepsbegeleiding 1 €15,00 
Groepsbegeleiding 2 €14,00 
Groepsbegeleiding 3 €13,00 
Groepsbegeleiding 4 €12,00 
Individuele begeleiding 1 €40,00 
Individuele begeleiding 2 €35,00 
Remedial teaching 1 €45,00 
Cursus leren – leren (9 lessen) 1 €36,00 

 
Aanvullende tarieven PGB-traject 
Voortgangsgesprek: € 45,00 
Opstellen begeleidingsplan/evaluatie: € 80,00 
 
Tarieven remedial teaching 
Extra voortgangsgesprekken € 45,00 per uur 
Verslag handelingsplan € 45,00 
 
De begeleidingskosten moeten per periode van 4 weken vooraf worden betaald. U ontvangt 
daarvoor tijdig een factuur, die binnen 14 dagen dient te worden voldaan.  
De inschrijf-/administratiekosten (€35) zullen worden opgenomen in de eerste factuur. 
 
De begeleidingsovereenkomst geldt in principe voor het gehele (resterende) schooljaar. Het 
tussentijds beëindigen van de overeenkomst is slechts mogelijk per periode van 4 weken en 
moet ten minste 4 weken tevoren schriftelijk door de ouders kenbaar worden gemaakt. Bij 
het onmiddellijk stoppen van de begeleiding gedurende een begeleidingsperiode van 4 
weken, zal er geen restitutie plaatsvinden en zal de gehele periode in rekening worden 
gebracht. (Speciale omstandigheden daargelaten). 
 


