Aan ouder(s)/verzorger(s) van
leerlingen Poort, school voor havo en mavo

Kenmerk: Inb/jpo/B-1819.180
Datum: 22 januari 2019
Betreft: Meeloopmiddag Lyceo
Inlichtingen bij: 036 – 84 52 300

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Wist u dat Lyceo in samenwerking met het Poort, school voor havo en mavo onder andere huiswerkbegeleiding aanbiedt? De meeste leerlingen vinden het prettig om met onze manier van plannen te werken, waarbij wij ze studievaardigheden aanleren.
Gratis meeloopmiddag
Heeft uw kind extra begeleiding nodig bij het plannen van huiswerk en toetsen? Of heeft hij/zij wat
extra uitleg bij sommige vakken nodig? Op dinsdag 5 februari en donderdag 7 februari organiseert
Lyceo een gratis meeloopmiddag voor leerlingen. Uw zoon of dochter kan dan een middag (of twee
middagen) huiswerk komen maken bij Lyceo en op die manier kennismaken met ons team en onze
begeleiding.
Over Lyceo
Lyceo biedt veel verschillende vormen van onderwijsondersteuning: van basisschoolbegeleiding,
huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining tot loopbaanoriëntatie of leren coderen. Je vindt ons
door het hele land – op eigen vestigingen en op de vele scholen waarmee we samenwerken. Onze
passie is leerlingen te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door het geven van inhoudelijke begeleiding en het verbeteren van studievaardigheden. Onze kernwaarden zijn persoonlijke aandacht, vertrouwen en een flinke dosis positiviteit.
Praktische informatie
De huiswerkbegeleiding start om 13:30 uur en eindigt om 18:00 uur. Uw zoon of dochter kan binnen lopen wanneer hij/zij uit is. Het Lyceo lokaal is 1.10. Wij horen graag of u uw zoon of dochter
wilt opgeven voor een of beide meeloopmiddagen. Graag ontvangen wij bijgaand inschrijfformulier
ingevuld op een van onderstaande e-mailadressen. Op die manier weten wij hoeveel leerlingen er
komen en kunnen wij genoeg extra huiswerkbegeleiders inzetten.
Als u vooraf nog vragen heeft, horen wij dat graag!
Met vriendelijke groet,
Natasja van den Bergh
Assistent-vestigingscoördinator
Park Lyceum, Trinitas Gymnasium &
Poort, school voor havo en mavo
Lyceo
Schipholweg 66
2316 XE Leiden
T: 071-790 0040
M: 06-307 86 981
E: natasja.vandenbergh@lyceo.nl

Chantal Ammar El Ghoul
Vestigingscoördinator
Park Lyceum, Trinitas Gymnasium &
Poort, school voor havo en mavo
Lyceo
Schipholweg 66
2316 XE Leiden
T: 071-790 0040
M: 06-304 09 713
E: chantal.ammarelghoul@lyceo.nl

Inschrijfformulier

Gratis meeloopmiddag Lyceo Poort

Vul dit formulier in om uw zoon/dochter aan te melden voor een of beide meeloopmiddagen. Mocht
u meer kinderen willen aanmelden, dan ontvangen wij graag van iedere leerling een inschrijfformulier.
Gegevens ouder
Naam
…………………………………………………………………………………………………………
E-mail
…………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer
…………………………………………………………………………………………………………

Gegevens leerling
Naam
…………………………………………………………………………………………………………
Klas
…………………………………………………………………………………………………………
Op welke dag(en) wil u uw kind laten meelopen in de Lyceo huiswerkbegeleiding?
Dinsdagmiddag 5 februari
Donderdagmiddag 7 februari
Dinsdagmiddag 5 februari en donderdagmiddag 7 februari*
* Bij veel aanmeldingen is het mogelijk dat uw kind alleen op 1 middag mee kan draaien in verband
met de beschikbaarheid van begeleiders en lokalen.
Hoe laat is uw kind uit op de gekozen middagen? (Wij verwachten dat leerlingen direct na hun laatste lesuur naar de huiswerkbegeleiding komen).
Dinsdag:
…………………………………………………………………………………………………………
Donderdag:
…………………………………………………………………………………………………………

