
PW Huiswerkbegeleiding 
 
 

De huiswerkbegeleiding die dit bureau aanbiedt, houdt in dat leerlingen op school, 
aansluitend op het dagelijkse lesrooster, onder toezicht gedurende twee lesuren hun 
huiswerk kunnen maken en/of leren. De groepen bestaan uit maximaal 16 leerlingen. 
 
Voor individuele begeleiding kunt u het beste telefonisch contact opnemen (rugzak, 
persoonsgebonden budget etc.). 
 
Sommige leerlingen die moeite hebben met het op de juiste wijze indelen van hun huiswerk, 
die zich moeilijk kunnen concentreren of die het lastig vinden om prioriteiten te stellen kan 
EXTRA huiswerkbegeleiding een nuttig instrument zijn. Ook zijn er leerlingen die door 
persoonlijke omstandigheden slechte cijfers halen of een achterstand oplopen en die 
vervolgens behoefte hebben aan intensieve coaching. Een klassendocent of mentor is 
vanzelfsprekend niet in staat om intensieve dagelijkse begeleiding te verzorgen. Om die 
dienstverlening toch aan te kunnen bieden heeft de Roncalli Scholengemeenschap 
samenwerking gezocht met PWH, een bureau dat is opgericht door ervaren Roncalli- 
docenten. De begeleiding wordt gedaan door docenten (indien mogelijk), oud-
Roncallileerlingen van HBO of universiteit, maar ook door ervaren examenleerlingen (6 
atheneum). Zij weten precies hoe Roncalli werkt.  
U krijgt als ouder per keer een korte terugkoppeling per mail van wat uw zoon/ dochter 
gedaan heeft! 
 
Verder kunnen we helpen bij (graag duidelijk aangeven per mail als we ergens specifiek naar moeten 
kijken): 

 

 Controle op de agenda met het te maken en te leren huiswerk. 

 Hulp bij het maken van leerschema’s en uittreksels. 

 Het oplossen van leerproblemen en het plannen van het huiswerk. 

 Controle op het gemaakte werk en overhoring van het leerwerk. 
 
De huiswerkbegeleiding vindt plaats gedurende alle lesweken van het schooljaar, 
uitgezonderd vakanties, feestdagen en dagen waarop buitenschoolse activiteiten 
plaatsvinden. 
De kosten voor deze huiswerkbegeleiding zijn per 12 weken (kwartaal). Wilt u uw kind vier dagen per 
week plaatsen, dan betaalt u €  384,-, € 288,- voor drie dagen, € 192,- voor twee en € 96,- (eigenlijk 
€32,- per maand, 8,- per keer) voor één dag begeleiding per week. Bij de berekening is uitgegaan van 
begeleiding gedurende alle lesdagen van het schooljaar, uitgezonderd vakanties en feestdagen. 

 
De datum waarop de huiswerkbegeleiding van start gaat is vastgesteld op 
maandag 20 september 2020 (na-inschrijven mogelijk). Het zal duidelijk zijn dat de 
activiteit alleen plaatsvindt wanneer er voldoende belangstelling voor is. De organisatie 
behoudt zich dan ook het recht voor bij onvoldoende belangstelling de activiteit niet op te 
starten. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 
 
Het aanmeldingsformulier en de voorwaarden staan op de Roncalli internetsite 
(www.roncalli-boz.nl ) 
 
Mocht het geheel nog vragen oproepen dan kunt zich wenden tot: 
 
PW Huiswerkbegeleiding 
t.a.v. Patrick Wils 
06-11044421 
p.wils@roncalli-boz.nl 

http://www.roncalli-boz.nl/
mailto:p.wils@roncalli-boz.nl


 

Aanmeldingsformulier 2021-2022 
 
Hierbij geef ik mijn zoon/dochter    
 
 
uit (de huidige) groep  
 
op voor deelname aan de huiswerkbegeleiding. 
In schooljaar 2021/2022 zit mijn kind in het eerste/tweede/derde/vierde/vijfde/zesde 
leerjaar. (Graag markeren of onderstrepen) 
 
Hij/zij wil geplaatst worden op de volgende dagen: (graag gewenste dag of dagen 
aankruisen): 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

     

 
Tijden: afhankelijk van het rooster 2021-2022. Begin schooljaar pas definitief bekend. 
 
Maandag: 14.30- 16.00 uur 
Dinsdag:  15.15- 16.45 uur   
Woensdag: 15.15- 16.45 uur   
Donderdag: 14.30- 16.00 uur  

 
Naam ouder/verzorger:   
 
 
 
Adres:          Huisnr.: 
 
 
 
Postcode/plaats : 
 
 
 
Telefoon:  
 
 
e-mail : 
 
 
Datum:      Handtekening:……………………………….  
 

 
Uiterlijk inschrijven voor 15 september 
 (na-inschrijven mogelijk) 

 

 

 

   

        

 06- 

 

 

 



 
 

Voorwaarden 

 
Bij aanmelding verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden: 
 

1. De minimumduur waarvoor u inschrijft is een kwartaal. Deze periode wordt 
stilzwijgend verlengd, tenzij een maand tevoren schriftelijk is opgezegd. 
 

2. Wijzigingen in keuze en/of tijden dienen een maand tevoren kenbaar gemaakt te 
worden bij ondergetekende. 
 

3. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na ontvangst van de rekening. Bij te 
late betaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die gemaakt zijn 
voor de invordering van verschuldigde kosten, komen ten laste van de 
betalingsplichtige. 
 

4. Het schoolreglement van het Roncalli is ook van toepassing op de 
huiswerkbegeleiding. De organisatie behoudt zich het recht voor leerlingen die zich 
niet gedragen volgens dit reglement uit te sluiten van verdere deelname. In dit geval 
vindt geen restitutie plaats. 
 

5. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze voldoende werk bij zich hebben om de 
aangegeven tijd nuttig te besteden. Het maken van tekeningen en/of het lezen van 
boeken anders dan voor de boekenlijst is niet toegestaan. 
 

6. Gedrag en instelling ten aanzien van studie dient zodanig te zijn dat in een rustige 
sfeer gestudeerd kan worden.  

 

 
 


