
 
 

Juffrouwjulia Huiswerkbegeleiding, bijles, coaching en examentraining 
Samenwerking Dr. Nassau College en Juffrouwjulia  

In het schooljaar 2020-2021 biedt Juffrouwjulia onder andere huiswerkbegeleiding, bijles, coaching 

en examentraining aan op het Dr. Nassau College locatie Quintus. Deze begeleiding is voor leerlingen 

van alle niveaus en alle jaarlagen. Bij de begeleiding worden de leerlingen geholpen bij het maken 

van een planning, bieden wij structuur, leren wij studievaardigheden aan en wordt er vakinhoudelijke 

ondersteuning gegeven. Bij de begeleiding is aandacht voor het ‘leren leren’ en samen met de 

leerling werken we weer toe naar zelfstandigheid.  

Huiswerkbegeleiding  

Bij huiswerkbegeleiding draait het om het aanleren van studievaardigheden en structuur krijgen in je 

leerwerk. Dit geeft jou dan ook meer rust en ruimte, doordat je het huiswerk bij ons al af hebt 

gemaakt. We vinden het belangrijk dat je zelfstandig leert plannen en helpen dan ook deze planning 

uit te voeren, zowel thuis als bij ons. Bij vragen kan je altijd bij een van onze begeleiders terecht, zij 

nemen de tijd om je vragen te beantwoorden. Het leerwerk wordt ook overhoord, zodat je zeker 

weet dat je het goed kent en met een goed gevoel naar huis kan gaan.  

Elke schooldag is de huiswerkbegeleiding geopend van 13:30 tot 17:30 uur in lokaal 008. Na jouw 

laatste lesuur kan je drie, vier of vijf middagen bij ons terecht. Wanneer het leren en het maken van 

huiswerk jou goed afgaat, worden de dagen afgebouwd om jouw zelfstandigheid te vergroten.  

Bijles  

Heb je moeite met een bepaald vak? Heb je achterstand opgelopen vanwege Covid-19 of andere 

omstandigheden? Wordt het nu echt eens tijd om die ene onvoldoende op te halen? Dan is bijles van 

Juffrouwjulia echt iets voor jou! Onze bijles bestaat uit één op één begeleiding met een vaste ervaren 

begeleider, waarmee je aan de slag gaat met de stof die je moeilijk vindt.  

Coaching  

Coaching is een persoonlijke vorm van begeleiding waarbij de nadruk niet ligt op de inhoud, maar op 

het ontwikkelen van een passende studiemethodiek, op het leren plannen en structureren van het 

huiswerk en op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Coaching is 1-op-1 begeleiding en 

bestaat uit 8 sessies van 45 minuten.  

Examentraining  

Doe je dit jaar examen? Via Dr. Nassau College Quintus kun je met korting aanhaken bij 

Examentrainingen in Groningen. De examentraining biedt uitkomst voor examenkandidaten die een 

extra steuntje in de rug kunnen gebruiken: zowel ter voorbereiding op de schoolexamens en 

eindexamens als gedurende het gehele examenjaar.  

Contact Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan vooral even een kijkje op onze website 

https://www.juffrouwjulia.nl/huiswerkbegeleiding-bijles-assen/ of neem contact met mij op zodat ik 

u er meer over kan vertellen.   

Met vriendelijke groet, 
Maartje van der Wal, vestigingscoördinator Juffrouwjulia Dr. Nassau college te Assen 
M: 06-83889649 
E: maartje.vanderwal@juffrouwjulia.nl 
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