LEERLINGENOVEREENKOMST BIJ DE LES HUISWERKBEGELEIDING

OVEREENKOMST
Bij de Les Huiswerkbegeleiding verplicht zich tot het geven van de best mogelijke begeleiding aan de haar
toevertrouwde leerling(e), met respect voor de persoon en rekening houdend met zijn/haar capaciteiten.
Om de door alle betrokkenen gewenste resultaten te bereiken verplicht de leerling zich tot het opvolgen van
de adviezen en opdrachten van de huiswerkbegeleider(s).
Behalve het in acht nemen van algemeen geaccepteerde omgangsvormen, waarbij jij respect toont voor de
medewerkers en medeleerlingen van Bij de Les Huiswerkbegeleiding en alle andere gebruikers en
bezoekers van het studiecentrum, verwachten wij van jou dat jij je houdt aan de volgende

HUISREGELS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

Bij aankomst zet jij je rijwiel op de daarvoor bedoelde en aangewezen plek; er wordt zowel
binnen als buiten op het terrein niet geschreeuwd of gerend.
Je zet je mobiele telefoon uit of minstens in de stille stand, maar niet in de trilstand.
Vervolgens meld jij je in de studieruimte.
Je mag geen meegebracht drinken, eten of snoep in de studieruimtes nuttigen.
In de studieruimtes is het gebruik van audioapparatuur of het dragen van Google Glasses
niet toegestaan.
Je zorgt dat je elke dag de juiste schoolboeken en schriften bij je hebt.
En verder je agenda, pennen en potloden, rekenmachine en geodriehoek.
Eenmaal binnen is het belangrijk dat je je voegt naar de werkwijze van Bij de Les:

7.

Je accepteert dat als je regelmatig naar eigen zeggen geen huiswerk op hebt gekregen, de huiswerkbegeleiders je passend leerwerk opgeven.

8.

Indien blijkt dat je stelselmatig slechte cijfers achterhoudt of dat je schriftelijke overhoringen en
proefwerken niet of niet tijdig meldt, dan neemt Bij de Les compenserende maatregelen, zoals het
verplicht stellen van extra studie-uren in de avond en in het weekeinde.

9.

Wanneer je om welke reden dan ook niet kan komen, vraag je aan een van je ouders om voor je af
te zeggen. Alleen als dit niet mogelijk is, bel je zelf af. Jouw opgaaf van redenen inzake je afwezigheid wordt dan naderhand bij je ouders gecontroleerd.

10. En ten slotte, ook heel belangrijk: als je eenmaal besloten hebt om op huiswerkbegeleiding te
gaan, stel jij je positief op, ben je beleefd en heb je de juiste (werk-) houding.

Hierbij verklaar ik, ____________________________________________________________ (naam)
dat ik de hierboven beschreven huisregels heb gelezen en begrepen.
Door ondertekening van deze leerlingenovereenkomst ga ik akkoord met de inhoud ervan
en verklaar ik dat ik mij zal houden aan deze regels.
Gelezen en getekend te _____________________ (plaats) op ________________________ (datum)
_______________________________________

_____________________________________

(handtekening leerling)

(handtekening huiswerkbegeleider)

