
Huiswerkbegeleiding Lyceo  

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor de leerlingen uit alle leerjaren van het Oosterlicht Nieuwegein. Door deze 
vorm van begeleiding worden leerlingen (weer) getraind in zelfstandigheid, zodat zij hun eigen maak- en leerwerk 
kunnen plannen en ook doen. Zij worden begeleid bij het opstarten bij hun huiswerk, het plannen, het leren leren en 
aanleveren van relevante leerstrategieën.  

Lyceo verzorgt huiswerkbegeleiding en bijlessen voor het Oosterlicht  
Onze samenwerkingspartner in huiswerkbegeleiding is Lyceo. Zij verzorgt de huiswerkbegeleiding én bijlessen voor 
Oosterlicht-leerlingen van alle niveaus en alle leerjaren. 

Alle organisatie en communicatie verloopt via mw. M. Veeninga, OCN-vestigingscoördinator van 
Lyceo, maaike.veeninga@lyceo.nl, tel. 06-83708611. U kunt rechtstreeks contact met mw. Veeninga opnemen als u 
vragen heeft of huiswerkbegeleiding of bijlessen voor uw kind wilt. 

Lyceo presenteert zichzelf op de algemene ouderavonden van dit schooljaar. 

Waar vindt de huiswerkbegeleiding plaats? 
In lokalen van het Oosterlicht Nieuwegein op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.30 uur. 
Leerlingen komen binnen na hun laatste lesuur. Dit kan/mag later zijn dan 14.00 uur en zij blijven in ieder geval tot 
hun huiswerk af is. Of het huiswerk af is, wordt besloten door de vestigingscoördinator of een van de begeleiders. In 
overleg met ouders mogen leerlingen daarna naar huis of krijgen ze extra taken om te oefenen met andere lesstof. 

Huiswerkbegeleiding, kosten en overeenkomst 
Aan de huiswerkbegeleiding zijn kosten verbonden: 
-Voor 2 middagen per week 218,- euro per maand (de tweedaagse huiswerkbegeleiding wordt alleen ingezet als 
afbouwtraject) 
-Voor 3 middagen per week 284,- euro per maand 
-Voor 4 middagen per week 341,- euro per maand 
-Voor 5 middagen per week 387,- euro per maand 
 
Eenmalige inschrijf-/administratiekosten: 35,- euro. Ouders/verzorgers gaan rechtstreeks een overeenkomst met 
Lyceo aan en betalen een vast bedrag per maand. Het aantal aanwezige uren heeft daar geen invloed op. De 
huiswerkbegeleiding kan per maand worden opgezegd. Het contract loopt automatisch af voor de zomervakantie. 

Leerlingen met minder draagkrachtige ouders/verzorgers kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van 
gesubsidieerde plekken. 

Bijlessen en kosten 
Lyceo biedt bijlessen aan in de vorm van een strippenkaart. Deze is aan te schaffen in een versie van 5 uur, 10 uur of 
20 uur bijles. De lessen kunnen verspreid over het gehele jaar worden ingezet en kunnen eventueel ook aan 
meerdere vakken worden besteed. De bijles is één op één en wordt gegeven door een ervaren student in een ruimte 
of lokaal van het Oosterlicht Nieuwegein. 

-Een strippenkaart van 5 uur kost 185,- euro. 
-Een strippenkaart van 10 uur kost 339,- euro. 
-Een strippenkaart van 20 uur kost 628,- euro. 
 
Eenmalige inschrijf-/administratiekosten zijn 18,- euro. 

Meer informatie en contact om huiswerkbegeleiding of bijlessen te regelen: 
Mw. M. (Maaike) Veeninga 
OCN-vestigingscoördinator Lyceo 
Email: maaike.veeninga@lyceo.nl 
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