Huiswerkinstituut Teach-Inn Plus
Net als de afgelopen jaren bieden wij ook dit schooljaar onze
diensten aan voor leerlingen van de Van der Capellen
Scholengemeenschap. Sinds 2009 zijn wij gehuisvest op de locatie
Van der Capellen in Zwolle. Wij onderscheiden ons met een zeer
individuele aanpak van de leerproblematiek van iedere leerling.
Het is onze doelstelling om bij elke leerling het maximale uit zijn of
haar mogelijkheden te halen. Daarom zetten wij vakspecifieke
begeleiders in en is het mogelijk om bijles te krijgen om
achterstanden weg te werken en leerlingen een extra zetje in de
rug te geven.
Teach-Inn Plus is lid van LVSI, de Landelijke Vereniging van
Studiebegeleidingsinstituten.
Een middag bij Teach-Inn Plus ziet er ongeveer als volgt uit:
- De leerling meldt zich in de ‘unit’, waar onze lokalen zich bevinden
- Dan gaat de leerling met zijn of haar begeleider een planning maken voor de dag en
de komende dagen
- Er wordt een planning gemaakt voor zowel het huiswerk als de toetsen. Deze
planning wordt opgeschreven in de speciale planner die leerlingen bij aanmelding
aanschaffen (of in bepaalde gevallen van school gekregen hebben)
- Vervolgens werkt de leerling aan het huiswerk
- Tussentijds is er altijd ruimte en tijd om gerichte vragen te stellen of uitleg te krijgen
over de stof. De leerling wordt gedegen voorbereid op de toetsen
- Als een begeleider vindt dat de leerling goed voorbereid aan de volgende schooldag
kan beginnen, gaat de leerling naar huis.
Huiswerkbegeleiding wordt gegeven vanaf de eerste lesweek tot en met de laatste lesdag.
Ook tijdens de afsluitende toetsweek. Wij zijn vijf dagen per week aanwezig van maandag
t/m vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur in de unit lokaal 0.42
Voor een goede begeleiding vinden we het belangrijk dat er zo nodig contact is tussen de
docent/mentor en Teach-Inn Plus. Daarnaast werken we ook nauw samen met de
begeleiders van het zorgteam.
Wilt u informatie over de kosten of heeft u andere vragen? Neem dan contact op via
onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Tineke van Zanten
Teach-Inn Plus
Telefoonnummer: 06-48924595
e-mail: teachinnplus@gmail.com
website: www.teachinnplus.nl
KvK: 8186872
Postadres:
Badhuiswal 3
8011 VZ Zwolle

In samenwerking met:

