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Informatiegids 2018-2019

In deze informatiegids staan een aantal praktische zaken beschreven over
Studiebegeleiding Stratum. Deze gids krijgt u mee na het 
kennismakingsgesprek, zo kunt u thuis alles nog eens op uw gemak 
nalezen. Achterin de gids vindt u behalve een kopie van het 
gespreksverslag een inschrijfformulier. Omdat wij vanuit een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel hechten aan direct contact met ouders/ 
verzorgers vragen wij om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en 
te retourneren, mocht u van onze diensten gebruik gaan maken.

Wie zijn wij?

Studiebegeleiding Stratum is in 2013 opgezet vanwege de grote behoefte 
aan huiswerkbegeleiding voor (zorg-)leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Om uiteenlopende redenen kan het opstarten van het maken 
van huiswerk moeilijk zijn. De begeleiders bij Studiebegeleiding Stratum 
hebben een ruime ervaring in het (speciaal) onderwijs, als leerkracht en 
intern begeleider (zorgcoördinator langdurig zieke leerlingen, aan autisme 
verwante stoornissen, add, adhd, nld). Uw zoon/ dochter wordt op maat 
begeleid. 

Waar?

Na een (lange) schooldag is het voor uw zoon/ dochter belangrijk om 
afstand te kunnen nemen van schoolgebouw en schoolomgeving, met 
andere begeleiders te werken aan het huiswerk. De ervaring leert dat dit 
beter is voor de motivatie en de concentratie. Een stuk fietsen, een 
praatje, starten met een kopje thee doen de spanning van het huiswerk al
afnemen.

Studiebegeleiding Stratum is gehuisvest in een oude boerderij op een 
landelijke locatie met veel groen en een aantal dieren: hierdoor is rust een
natuurlijk gegeven. Het ligt aan een zandpad, omgeven door weilanden, 
akkers, bos, rustieke boerderijen, koeien en paarden. Beschermd 
dorpsgezicht Riel is echter ook zeer makkelijk bereikbaar.

Onze eigen (huis-)dieren zijn grote mensenvrienden. Voor we aan de slag 
gaan kan er even gespeeld worden met de honden, laten de pony’s, 
schapen of kippen zich graag verwennen met iets lekkers. Ook als de 
aandacht na een tijd werken even verslapt kan er bijvoorbeeld een 
balletje worden getrapt of getafeltennist.

In de boerderij wordt de bovenverdieping gebruikt voor 
huiswerkbegeleiding. Uw zoon/ dochter kan gebruik maken van een  
ruime persoonlijke werkplek. Deze huiswerkplek is een prikkel-arme 
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omgeving waar mobieltjes, Facebook of Instagram, Whatsapp, enz. even 
geen rol spelen. Uw kind leert in een huiselijke omgeving waardoor 
huiswerk maken op een prettige, ontspannen manier verloopt.

Huiswerkbegeleiding

Onze huiswerkbegeleiding is er voor kinderen/ jongeren die moeite 
hebben met de overgang van groep 8 naar de brugklas, met het opstarten
van het huiswerk, de motivatie, concentratie, het organiseren van de 
huiswerkplek, het plannen van huiswerk (over een langere periode of op 
de dag zelf), leren leren (stukken tekst of rijtjes woorden), het maken van
opdrachten (boekverslag, werkstuk, spreekbeurt, samenvatting etc.), het 
vinden en inzetten van juiste oplossingsstrategieën en zichzelf te 
overhoren.

In het algemeen kan men spreken van één hoofddoel: Tijdens de 
huiswerkbegeleiding wordt er vooral gewerkt aan het leren van 
basisvaardigheden voor het maken van het huiswerk,  m.a.w.:

Het aanleren van praktische studievaardigheden.

Deze worden zoveel mogelijk geautomatiseerd zodat uw zoon/ dochter 
steeds zelfstandiger wordt.

Elke leerling bij Studiebegeleiding Stratum heeft één of meer individuele  
leerdoelen welke zijn opgesteld vanuit de in de intake besproken 
problematiek. Na verloop van tijd kunnen aanpassingen nodig zijn in de 
leerdoelen. Dit gaat altijd in samenspraak met ouders. Er wordt op een 
gestructureerde manier gericht gewerkt aan de gestelde doelen. Uw kind 
wordt op deze wijze bewust van zijn/ haar eigen leerproces en resultaten!

Huiswerkbegeleiding voor leerlingen met (kenmerken 
van) leer- of gedragsproblemen

Wij hebben ervaren dat er bij ouders en hun kinderen met kenmerken van
leer- of gedragsproblemen een grote behoefte is aan ondersteuning op het
gebied van huiswerkbegeleiding. De overgang van basisschool naar het 
voortgezet onderwijs wordt als heftig ervaren. De verandering is groot: de
middelbare school is een groot gebouw met veel leerlingen, verschillende 
vakken, verder weg, ieder lesuur een ander lokaal met een andere docent,
drukke pauzes, veel auditieve en visuele prikkels en…. veel huiswerk voor 
ieder vak. Allemaal factoren waar uw kind spanning van kan krijgen. Uw 
kind heeft hierdoor moeite met het opnemen en  verwerken van de 
informatie. Hij raakt overprikkeld, vermoeid, presteert met moeite, raakt 
ongemotiveerd. Dit kan effect hebben op de thuissituatie.
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Wij maken, indien nodig,  gebruik van bestaand en/of eigen ontwikkeld 
materiaal ten behoeve van structuur en helderheid. U kunt denken aan 
picto’s, plan-agenda, dagroosters, time-timers, stappenplannen, 
leerschema’s (mindmapping).

Met deze extra ondersteuning hebben kinderen met een indicatie een 
betere kans in het regulier onderwijs.

Bijles en individuele studiebegeleiding

Behalve incidentele ondersteuning is de studiebegeleiding niet gericht op 
het geven van bijles. Voor leerlingen die specifiek behoefte hebben aan 
individuele begeleiding bij bijvoorbeeld één bepaald vak of onderdeel van 
een vak is er de mogelijkheid tot het volgen van bijles.

Voor leerlingen die moeite hebben met onderdelen van het huiswerk door 
bijvoorbeeld faalangst of kenmerken van een diagnose kan individuele 
studiebegeleiding een uitkomst zijn. 

Voor de start van bijles en individuele studiebegeleiding wordt tijdens de 
intake met ouders en leerling zorgvuldig besproken waar de problemen 
liggen om een zo helder mogelijk leerdoel te kunnen stellen.

Wanneer

Huiswerkbegeleiding bij Studiebegeleiding Stratum is mogelijk van  
maandag t/m vrijdag tussen 14.00  en 18.00 uur. Wij verwachten van alle
leerlingen een inzet van tenminste anderhalf uur. Het aantal dagdelen 
wordt in overleg vastgesteld.

Er is geen sprake van een verplichte minimumafname en tijdens de intake
wordt al afgesproken wanneer er wordt geëvalueerd. Studiebegeleiding 
Stratum houdt het aantal leerlingen bewust klein waardoor persoonlijke 
aandacht kan worden gegarandeerd.

Intake

Tijdens de intake proberen we een zo helder mogelijk beeld te krijgen van
de hulpvraag. Vooral ook proberen wij een beeld te krijgen van de 
specifieke achterliggende problematiek. Met voldoende gegevens zijn wij 
in staat om gestructureerd begeleiding te geven, afgestemd op de 
specifieke behoeftes van uw kind. Vaak valt de intake samen met het 
kennismakingsgesprek, soms willen ouders eerst thuis overleggen. Een 
kopie van het intakegesprek met alle afspraken komt achter in deze gids 
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en wordt tijdens een evaluatie opnieuw besproken en indien nodig 
aangepast. Wij vragen u dan ook deze gids zorgvuldig te bewaren.

Ouders en School

Mocht er behoefte zijn vanuit ouders of school, zijn wij graag bereid om 
op de school van uw kind in gesprek te gaan. Er kunnen verschillende 
redenen zijn voor het aangaan van een gesprek: begeleiding van ouders 
bij gesprekken op school, uitwisselen van informatie tussen school – 
ouders en Studiebegeleiding Stratum, uitwisselen van tips voor de 
specifieke begeleiding van uw kind, observatie of informeren over de 
problematiek en de benodigde aansturing.

Absentie

Een absentie dient, behoudens bij ziekte, minimaal 24 uur van te voren 
telefonisch of per e-mail te worden doorgegeven door één van de ouders/ 
verzorgers. Als een leerling zonder afmelding afwezig is op een 
afgesproken dagdeel zal altijd contact worden opgenomen met de ouders.

Te laat verschijnen

Indien door omstandigheden een leerling te laat op een afspraak voor 
bijles komt worden wij hiervan graag telefonisch in kennis gebracht.

Is een leerling zonder kennisgeving later dan afgesproken aanwezig voor 
de huiswerkbegeleiding of bijles zal altijd contact worden opgenomen met 
de ouders

Wij vragen u vriendelijk vóór 21:00 uur te bellen.
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Roken

In alle ruimtes van Studiebegeleiding Stratum geldt een rookverbod. 
Leerlingen die (met schriftelijke toestemming van hun ouders) willen 
roken kunnen hiervoor gebruik maken van het overdekte terras.

Bewaking

Om te waken over de eigendommen van de leerlingen en de onze heeft 
Studiebegeleiding Stratum een intern videobewakingscircuit.

Eten en drinken

Daar de leerlingen doorgaans direct vanuit school naar ons toekomen is 
eten en drinken binnen Studiebegeleiding Stratum toegestaan tijdens 
pauzes, mits eventuele rommel vóor vertrek door de leerling wordt 
opgeruimd.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons worden (behoudens dringende uitzonderingen 
overeengekomen met de ouders) vóór aanvang van de studiebegeleiding 
op stil gezet en in bewaring gegeven aan Studiebegeleiding Stratum.

Meegebrachte laptops en tablets mogen vanzelfsprekend gebruikt worden 
voor huiswerktaken die daar om vragen. De leerlingen kunnen gebruik 
maken van het netwerk van Studiebegeleiding Stratum. Er zijn tevens 
voor alle leerlingen laptops en een printer beschikbaar. Alle computers 
worden alleen gebruikt voor studiedoeleinden. Hierop wordt streng 
gecontroleerd.
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Tarieven

Studiebegeleiding Stratum hanteert de volgende prijzen:

(Deze bedragen zijn vrij van BTW.)

Aanwezigheid Prijs per dagdeel Prijs per 4 weken

1 maal per week € 26,25 € 105,-

2 maal per week    23,75    190,-

3 maal per week    21,25    255,-

4 maal per week    21,25    340,-

5 maal per week    21,25    425,-

Extra middagen voor bijvoorbeeld een naderende toets of proefwerkweek  
zijn, bij voldoende plek, mogelijk. Hiervoor rekenen wij € 21,25,-

Individuele (ambulante) begeleiding en bijles € 40,-

Als een leerling (om een goede reden) is verhinderd kan een middag in 
overleg op een andere dag ingehaald worden binnen een termijn van twee
weken. Opsparen voor bijvoorbeeld een proefwerkweek in de toekomst is 
om organisatorische redenen helaas niet mogelijk.

Gemiste dagen kunnen helaas niet in mindering worden gebracht.

Elke vier weken ontvangt u van Studiebegeleiding Stratum een rekening 
(digitaal) welke een overzicht geeft van de afgenomen diensten. Wij 
verzoeken u vriendelijk deze voor de vervaldatum te betalen.

Schoolvakanties worden uiteraard niet in rekening gebracht. Wij hanteren 
een opzegtermijn van een week.

Schoolvakanties 2018-2019

Herfstvakantie: ma 15-10 t/m vrij 19-10 (week 42)

Kerstvakantie: ma 24-12 t/m vrij 4-1 (week 52 en 1)

Voorjaarsvakantie: ma 4-3 t/m vrij 8-3 (week 10)

Meivakantie: ma 22-4 t/m 3-5 (week 17 en 18)

Goede vrijdag 19-4

Tweede paasdag ma 22-4

Hemelvaart do 30-05 (en vrij 31-05)
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Tweede Pinksterdag ma 10-6

Zomervakantie: laatste dag is 28-6

Het komt voor dat er direct na bijvoorbeeld de kerstvakantie of 
meivakantie een proefwerkweek is. Wij inventariseren dan via de mail of 
er voldoende belangstelling is om een keer extra te komen studeren in de 
laatste week.

Contact

Studiebegeleiding Stratum

Riel 5

5647 LB  Eindhoven

Tel: 040-2515107/ 06-52457761 (gelieve tot 21:00 uur)

info@studiebegeleidingstratum.nl

NL87INGB0006253402  t.n.v. Studiebegeleiding Stratum

KvK Brabant 61005126, AGB-code 98.099.634

Ruimte voor opmerkingen
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