START MET HUISWERKBEGELEIDING EN SPONSOR DE CLUB
Blije kinderen, relaxte ouders, extra budget voor de club. Lukt je schoolwerk even niet zelf? Start met
huiswerkbegeleiding of bijles. Leuke dingen doen en goede schoolresultaten gaan uitstekend samen!
Doel?
Je zit op de middelbare school en wil (tijdelijk) wat extra hulp bij je huiswerk. Je komt naar PIOS aan
de Middenstraat in Weesp en onze docenten en studiebegeleiders overhoren, plannen en leren je
de juiste studievaardigheden.
Gemak?
Ouders hebben thuis meer rust: het werk is af en wordt goed gepland, gecheckt en uitgelegd.
En de club?
We dragen, naast onze vaste sponsorbijdrage, 50 euro per startende ‘Weesp-hockeyer’ af aan de
club. Je sponsort daarmee dus de club. Je ouders krijgen 50% korting op de eerste maandfactuur
voor de begeleiding. Dat is win-win-win!
Kosten?
Wij bieden intensieve en persoonlijke hulp. En kan je het weer zelf, dan bouw je af of stop je gewoon
weer. Of je blijft omdat je het heel fijn vindt samen met ons je werk te maken en leren. Voor 2 of 3
middagen per week is het tarief € 279 of € 399 per maand; we geven ook individuele bijlessen en RT.
Hoe werkt dat dan?
Uit school kom je op 2 of 3 middagen naar ons toe. Je krijgt iets te drinken en eten, we maken een
plan en gaan met je aan het werk: je maakt en leert zelf en wij overhoren, leggen uit en maken zelfs
wiskunde en Duits best leuk.
Transparant?
Ja, via de PIOS-app weet iedereen wat er bij PIOS gedaan is en of er voor thuis nog iets in de
planning staat. Lekker duidelijk en snel toegankelijk. En vaak veel minder discussie thuis…
Snel weer op eigen benen!
Wij geloven dat ieder kind uiteindelijk op eigen kracht zijn schoolwerk kan doen. Alleen is soms een
zetje in de goede richting nodig. Wij geven dat graag met als doel: zelfstandig lerende leerlingen die
– ook als het even tegenzit – zélf weten hoe ze verder kunnen.
Inschrijven?
Je kan direct bij ons terecht, Middenstraat 31 in Weesp. Schrijf je in via www.pios.nl. Eerst
kennismaken? Dat kan! Maak een afspraak met Miriam Broekman via weesp@pios.nl.
PS: zit je op de basisschool? We hebben ook hele goede (en leuke) remedial teachers!

