
BEGELEIDE STUDIE 
 

Beste ouders, 

Na de proefperiode vorig jaar, starten we op donderdag 12 september 2019 weer met 

begeleide studie. 

Wat is studie? 

We geven kinderen de kans om zelfstandig hun huiswerk te maken en hun les te leren op 

school in een rustige klasruimte.  (Agenda openen, kijken en plannen en uitvoeren). 

Het gaat hier voor alle duidelijkheid NIET over BIJLES. 

Samengevat: 

De studie zal doorgaan op volgende momenten: 

 Dinsdag  Donderdag 

Eerste en tweede leerjaar 15.30u - 16.00u 15.30u - 16.00u 

Derde en vierde leerjaar 15.30u - 16.15u 15.30u - 16.15u 

Vijfde en zesde leerjaar 15.30u - 16.15u 15.30u - 16.15u 

 

De kosten voor de studie bedragen €0.50 per begonnen half uur, verrekend via de 

schoolrekening. Dit is hetzelfde als in de nabewaking. Na afloop worden de kinderen naar 

beneden begeleid door de leerkracht van de studie. Inschrijven = blijven tot het einde.  

Broers of zussen van de eerste graad, die ook in de studie zitten, wachten vanaf 16.00u 

(gratis tot 16u15) in de nabewaking tot de grotere broer of zus klaar is.  

Ouders die hun kinderen komen afhalen, wachten voor de rode poort op straat. Wachten 

op de speelplaats kunnen we voor de veiligheid van de kinderen van de nabewaking niet 

toelaten. 

Blijven uw kinderen normaal langer in de nabewaking, kan dit uiteraard ook.  

Inschrijven kan via bijgevoegde antwoordstrook.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, ondergetekende ………………………………………………………. ouder van …………..……………………uit 

klas……… 

Schrijf mijn zoon/dochter in voor het studiemoment op de volgende dagen (aankruisen): 

 o Donderdag 12 september 2019 

o Dinsdag 17 september 2019 o Donderdag 19 september 2019 
o Dinsdag 24 september 2019 o Donderdag 26 september 2019 

o Dinsdag 1 oktober 2019 o Donderdag 3 oktober 2019 
o Dinsdag 8 oktober 2019 o Donderdag 10 oktober 2019 

o Dinsdag 15 oktober 2019 o Donderdag 17 oktober 2019 
o Dinsdag 22 oktober 2019 o Donderdag 24 oktober 2019 

 



Je kan steeds inschrijven per periode.  De periodes lopen van vakantie tot vakantie.  

Enkel als de leerlingen ingeschreven zijn kunnen zij deelnemen aan de studie. Indien uw 

kind door omstandigheden niet kan deelnemen, gelieve dit via het agenda te laten weten.  

Gelieve dit strookje ten laatste vrijdag 6 september 2019 terug te bezorgen aan de 

klasleerkracht. 

 

 

 

Afspraken voor de leerlingen die deelnemen aan de studie:  

1. Je gaat naar de huiswerkrij met je boekentas. 

2. Je gaat naar de huiswerkklas onder begeleiding van een leerkracht 

3. Je neemt je vaste plaats en legt je agenda en materiaal op tafel.  

4. Je start en werkt in stilte, bij een vraag steek je je vinger op.  

5. Alles klaar? Laat je werk dan aan de leerkracht zien. De begeleidende 

leerkracht tekent af tot waar de leerling is geraakt.  

6. Tijd over? Kijk in de huiswerkdoos en houd je in stilte bezig of breng zelf 

een leesboek mee. 

7. We gaan samen naar beneden.  

 


