
Waarom Lyceo? 
Een onbezorgde schooltijd, dat gaat niet altijd vanzelf. Soms heeft een kind extra ondersteuning 
nodig: uitleg bij dat lastige vak, hulp bij het plannen van huiswerk of persoonlijke support in de 
spannende examentijd. Daarom zijn wij er, met begeleiding bij het schoolwerk en persoonlijke, 
positieve aandacht voor iedere leerling. Onze missie is om leerlingen alle ondersteuning te bieden 
voor een bloeiende schooltijd. 

Huiswerkbegeleiding: het huiswerk af, dat geeft rust 
Tijdens de begeleiding bij het schoolwerk staat persoonlijke en positieve aandacht voor iedere 
leerling centraal. Met onze ondersteuning richten we ons niet alleen op de lesstof, maar ook op de 
motivatie, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van uw kind. 

Lyceo begeleidt leerlingen 3, 4 of 5 middagen per week bij het plannen en maken van huiswerk. De 
begeleiders focussen op het aanleren van studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en 
reflecteren. Ook helpen ze uw kind bij het voorbereiden en overhoren van toetsen en het zelfstandig 
en gestructureerd te werken. 

Bijles of coaching 
Uw kind krijgt één-op-één (online) bijles van een vaste begeleider, die extra uitleg geeft bij een 
specifiek vak en helpt bij het voorbereiden en overhoren van toetsen. Uw kind leert zelfstandig en 
gestructureerd te werken, waardoor het zelfvertrouwen groeit, de resultaten verbeteren en de 
leerachterstand verdwijnt. 

Deskundige partner van ouder(s)/verzorger(s) en school 
Lyceo houdt de school en ouders/verzorgers op de hoogte van de voortgang van de leerlingen. Het 
volgen en meten van de ontwikkeling in de competenties van de leerling is daarbij cruciaal. Het team 
van Lyceo bestaat uit een combinatie van pedagogische medewerkers en jonge bevlogen 
hoogopgeleiden, experts op hun vakgebied. Zij zorgen samen voor een positief leerklimaat. 

Meer informatie en aanmelding  
Voor meer informatie en de mogelijkheden voor begeleiding kunt u terecht bij mw. Eveline Hoofd. Zij 
is vestigingscoördinator van Lyceo op het Oosterlicht College. Zij is bereikbaar via 
eveline.hoofd@lyceo.nl of 06 - 83708611. 

Wanneer u uw kind aanmeldt bij Lyceo, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Aan de hand 
van dit gesprek stellen we een persoonlijk plan van aanpak op. Een aantal keer per jaar is er een 
persoonlijk evaluatiemoment en indien nodig worden plannen bijgesteld.   

Samenwerking Lyceo Oosterlicht Nieuwegein 
Al een aantal jaren werkt de school samen met kennispartner Lyceo. Samen organiseren we de 
examentrainingen voor de examenklassen. Tijdens een examentraining worden leerlingen in kleine 
groepen door enthousiaste en ervaren begeleiders klaargestoomd voor de school- en eindexamens. 
We werken hierbij met eigen ontwikkeld lesmateriaal, dat elk jaar geheel wordt vernieuwd en 
aangepast. 

In het voorjaar organiseren we jaarlijks de Lyceo lenteschool. Tijdens een korte en intensieve periode 
krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. We begeleiden bij het op 
orde krijgen van schoolwerk, plannen, huiswerk maken en leren. Daarmee hopen we het 
zelfvertrouwen te vergroten en ervoor te zorgen dat de leerlingen er beter voor staan om aan het 
einde van het schooljaar alsnog over te gaan.  
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