
     Zit het even niet mee op school…? 
Gradua Huiswerkbegeleiding helpt!

Gradua Huiswerkbegeleiding 

is een jong en ambitieus 

instituut dat wordt geleid door 

ervaren orthopedagogen, 

onderwijspsychologen en 

onderwijsbevoegde docenten. 

Wij worden ondersteund door 

docenten uit het voortgezet 

onderwijs en studenten van de 

universiteit en hoge scholen. 

Gradua huiswerkbegeleiding 

heeft dependances binnen de 

muren van verschillende scholen 

in het oosten van het land.

Gradua Huiswerkbegeleiding 

info@gradua.nl

www.gradua.nl

“Heb je examens? 
Volg dan een examentr aining 

bij Gradua Huiswerkbegeleiding”



Tijden en tarieven
De begeleiding vindt plaats gedurende het hele schooljaar (maandag tot 
en met donderdag vanaf 14.30 uur of direct na de laatste les en eindigt 
om 17.30 of 18.00 uur). Er is strikte  aanwezigheidscontrole.  
Kijk voor de tarieven op onze website.

Zit het even niet mee op school? Lukt het maar niet met 

bepaalde vakken en heb je net even dat steuntje in de 

rug nodig? Gradua Huiswerkbegeleiding helpt je weer 

op de goede weg. Met begeleiding op maat hebben we 

samen met jou maar één doel: De cijfers omhoog en 

het plezier en vertrouwen weer terug!

“Door Gradua 
Huiswerkbegeleiding  
heb ik nu geen tekorten meer”

Vormen van huiswerkbegeleiding
Bij Gradua Huiswerkbegeleiding kun je terecht voor diverse vormen  
van huiswerkbegeleiding:

HUISWERKBEGELEIDING 
Bij huiswerkbegeleiding is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht 
en intensieve professionele begeleiding. Voor elke vier leerlingen 
is er één huiswerkbegeleider aanwezig. Wij controleren het 
maakwerk en overhoren het leerwerk voordat je naar huis gaat. De 
huiswerkbegeleiding zorgt ervoor dat je zelfstandig en gestructureerd 
leert werken. Thuis is er rust rond het schoolwerk; wel zo prettig toch?

HUISWERKKLAS 
Een andere mogelijkheid is om je aan te melden voor de huiswerkklas. 
Daarmee bieden wij je vooral een rustige plek om zonder afleiding 
van je telefoon en onder toezicht huiswerk te maken. Deze vorm van 
begeleiding biedt plaats voor een beperkt aantal leerlingen. Als je je 
aanmeldt voor de huiswerkklas moet je wel goed zelfstandig kunnen 
werken.

BIJLES 
Je krijgt dan gedurende één uur individuele begeleiding van een 
bijlesdocent van Gradua voor een specifiek vak. Hierdoor krijg je meer 
vertrouwen in lastige vakken.

Wil jij weten welke vormen van huiswerkbegeleiding 
we op jouw school geven? Kijk dan op onze website. WWW.GRADUA.NL 


