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23 februari 2013

Informatie huiswerkbegeleiding voor leerlingen van basisschool de Sprong.
Beste leerling / ouder / verzorger,
Welkom bij de huiswerkbegeleidingsgroep op basisschool de Sprong.
Huiswerkbegeleiding door Be Alert vindt plaats op maandag- en/of donderdagmiddag
van kwart over drie tot kwart over vier in het computerlokaal. In iedere groep is plaats
voor ca.15 leerlingen.
Structureel deelnemen aan de huiswerkbegeleiding kan, nadat het inschrijfformulier
is ingevuld en ondertekend én de eerste betaling is voldaan. U betaalt dan 4 euro per
keer (via een strippenkaart voor 5 keer à 20 euro). U ontvangt een kopie van het
inschrijfformulier met de algemene leveringsvoorwaarden geaccordeerd retour.
Incidenteel deelnemen aan de huiswerkbegeleiding kan ook; de bijdrage van 4 euro
per keer kan ook los worden voldaan.
Natuurlijk kan ieder kind een keer gratis komen kennismaken.
Om na een hele dag school ook nog een uur huiswerk te kunnen maken, raden wij
aan wat te drinken en te eten mee te nemen. Dit kan worden opgegeten/gedronken
vóór het maken van het huiswerk begint.
Be Alert wil een vertrouwde omgeving bieden, waarin het voor iedere leerling
makkelijk is om vragen te stellen. We hebben dan ook enkele strakke regels en
vragen daarom óók van de leerling een handtekening voor het accepteren van de
regels tijdens het huiswerk maken.
Wij staan open voor al Uw vragen en opmerkingen, maar, zoals U zult begrijpen, niet
tijdens de huiswerkbegeleidingstijden. Kom gerust eens langs op maandag- of
donderdagmiddag na school.
Met vriendelijke groeten,

Berna Smit-Rijnhart
Bijlagen:
-

Voorwaarden voor deelname huiswerkbegeleiding basisschool de Sprong
Regels tijdens het huiswerk maken
Inschrijvingsformulier
Algemene leveringsvoorwaarden Be Alert
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Voorwaarden voor deelname huiswerkbegeleiding op basisschool de Sprong.
Huiswerkbegeleiding omvat een rustige omgeving om het huiswerk te maken en de
mogelijkheid om vragen te stellen over het te maken huiswerk. Bij de uitleg wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij de uitleg die in de klas is gegeven. Evt. wordt onderliggende theorie
herhaald.
Voor individuele bijles, het bijspijkeren van zwakke punten van de leerling en het wegwerken
van een evt. achterstand, is tijdens de huiswerkbegeleidingsuren geen mogelijkheid.
Hiervoor kan een aparte afspraak worden gemaakt. Hiervoor zijn echter andere voorwaarden
en tarieven van toepassing.
De eerste keer deelnemen om kennis te maken is gratis. Kosten voor de
huiswerkbegeleiding zijn 4 euro per keer (één uur). Natuurlijk mogen de leerlingen, als ze
bijna klaar zijn, ook even doorwerken om het af te maken. Wanneer vaker langer dan een
half uur wordt doorgewerkt, wordt een extra strip afgestempeld.
Bij structurele deelname worden de kosten bij vooruitbetaling voldaan via een strippenkaartprincipe (Strippenkaart voor 5 keer). De strippenkaart wordt op school bewaard. U ontvangt
bericht wanneer de laatste strip wordt verbruikt en een nieuwe betaling moet worden
gedaan. Betaling kan worden gedaan à contant of per overschrijving op ING banknummer
5420054 ten name van Be Alert en onder vermelding van ’huiswerk’ en de naam van de
leerling.
Incidenteel deelnemen is ook mogelijk; kosten à 4 euro per keer kunnen dan contant worden
afgerekend. Natuurlijk dienen ook deze leerlingen de huisregels te respecteren.
Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart U zich akkoord met
deze voorwaarden en de regels voor het huiswerk maken en accepteert u de algemene
leveringsvoorwaarden van Be Alert. Ook geeft U toestemming om over de leerling te mogen
overleggen met de desbetreffende leerkracht. Van evt. overleg zullen wij U per email of
telefoon op de hoogte stellen.
Door ondertekenen van het inschrijfformulier accepteert de leerling de regels tijdens het
huiswerk maken. Wanneer een leerling zich herhaaldelijk niet aan deze regels houdt (ook
niet na waarschuwing), zal de leerling de toegang tot de huiswerkbegeleiding worden
geweigerd.
Be Alert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan cq. diefstal van
privébezittingen. Er is geen aparte ongevallenverzekering afgesloten; letsel/ziekte valt onder
Uw eigen ziektekostenverzekering.
Alleen wanneer U Uw kind aanmeldt voor iedere week, zullen wij contact met U opnemen, in
geval Uw kind niet komt opdagen. Bij incidentele deelname kunnen we deze service alleen
bieden, wanneer U Uw kind die dag vóór 12 uur per email hebt aangemeld.
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Oirsbeek, dd. 23 februari 2013.

Regels tijdens het huiswerk maken op basisschool de Sprong.

Tussen drie uur en kwart over drie is er gelegenheid om iets te eten/drinken (zelf
meebrengen). Wij ruimen de tafels op tijd weer leeg, zodat we om kwart over drie
kunnen beginnen met werken.
Tijdens het werken geldt een stemniveau 2 (fluisteren mag) om met een klasgenootje
over het huiswerk te overleggen (als hij/zij dat ook goed vindt) of om een vraag over
het huiswerk te stellen. Voor de rest blijft het stil, om iedereen de mogelijkheid te
geven zich te concentreren.
Iedereen blijft aan zijn tafel zitten. Door de klas lopen stoort namelijk anderen tijdens
het werken.
Naar het toilet gaan kan tussen drie uur en kwart over drie en niet tijdens het
huiswerk maken.
Wanneer je een vraag hebt over een opdracht van het huiswerk, zet je het ‘hulp’blokje met de rode kant omhoog op je tafel. Je wacht geduldig tot je aan de beurt
bent. Tijdens het wachten, kun je gewoon verder gaan met de volgende opdracht.
Iedereen blijft het volle uur in het lokaal; ook als je eerder klaar bent met je werk. De
rest van de tijd kun je bijv. vooruit werken voor volgend huiswerk. Je mag ook lezen
(zelf een boek meebrengen), tekenen, op de computer met de lesprogramma’s van
school werken (Pluspunt ed.) of informatie zoeken voor bijv. een spreekbeurt. Verder
internetten, gamen ed. is niet toegestaan.
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Oirsbeek, dd. 23 februari 2013.
Inschrijvingsformulier: Huiswerkbegeleiding leerlingen basisschool de Sprong.
S.v.p. invullen in blokletters.

Naam leerling:…………………………………………………………………………..
Groep:…………van (Naam leerkracht):……………………………………………..
Geboortedatum:…………………………………………………………………………
Zal deelnemen aan de huiswerkbegeleiding: (aankruisen wat van toepassing is)
0

op maandagmiddag

0

iedere week

0
0

op donderdagmiddag

incidenteel

Naam ouder/verzorger:...........................................................................................
Adres:………………………………………………………………………………………
Postcode:………………….

Woonplaats:.......................................................

Tel.:…………………………

Mobiel:……………………………………………..

Email:……………………………………………………………………………………..
Door ondertekening van dit formulier verklaren ouders/verzorgers én leerling akkoord
te gaan met de voorwaarden voor huiswerkbegeleiding op basisschool de Sprong en
met de regels tijdens het huiswerk maken. Tevens geven zij toestemming in
voorkomende gevallen met de desbetreffende leerkracht te overleggen en
accepteren zij de algemene leveringsvoorwaarden van Be-Alert (zie achterzijde).

Datum:…………………………

Plaats:…………………………………………………..

Handtekening leerling:

Handtekening ouder/verzorger:

………………………………….

………………………………………

Niet invullen!
Deelname huiswerkbegeleiding akkoord.

Paraaf Be Alert:

Eerste betaling voldaan dd. ……………………

…………………
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