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Introductie 
De situatie rondom corona in het voorjaar van 2020 heeft ook voor het onderwijs 
grote gevolgen gehad. De sluiting van de scholen leidde ertoe dat het onderwijs in 
hoog tempo werd omgevormd: van persoonlijke lessen naar online, van toetsen naar 
schriftelijke opdrachten en van een landelijk centraal examen naar een aangepaste 
examenregeling. Deze periode heeft natuurlijk zijn weerslag gehad op de leerlingen, 
misschien ook op uw zoon of dochter. 

Om scholen de gelegenheid te bieden de ontstane achterstanden weg te 
werken, heeft de overheid geld vrijgemaakt. Met de subsidieregeling inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s in het onderwijs 2020-2021 kunnen scholen subsidie 
aanvragen om bijspijkerprogramma’s op te zetten. Veel scholen kiezen ervoor om 
deze programma’s samen met een externe partner in te vullen. De school van uw 
kind werkt hiervoor samen met Lyceo. In deze brochure informeren wij u daarom 
graag over de verschillende programma’s en hoe deze er in de praktijk uitzien. De 
school informeert u over welk programma er is gekozen en nodigt uw kind, indien 
hij of zij hiervoor in aanmerking komt, uit voor deelname. 

Wij wensen uw zoon of dochter 
veel succes in dit nieuwe schooljaar! 



Lyceo verzorgt vele verschillende vormen van onderwijsondersteuning: van huiswerkbegeleiding, bijles en 
examentraining tot studiekeuze en leren coderen. We zitten door het hele land – op de vele scholen waarmee 
we samenwerken en op onze eigen vestigingen.

Graag dragen wij eraan bij dat alle leerlingen dit schooljaar goed starten en succesvol doorkomen. Daarom 
hebben we, in samenwerking met scholen, diverse programma’s ontwikkeld waarin we hebben gekeken naar 
de behoefte van de leerling. Hierdoor is er voor ieder type leerling een traject beschikbaar. Of uw kind nou in de 
brugklas start, hulp nodig heeft bij een specifiek vak of volgend jaar eindexamen doet: wij zorgen ervoor dat de 
opgelopen leerachterstand wordt ingehaald. Hoe we dat precies doen? Hieronder ziet u kort samengevat welke 
mogelijkheden er zijn. Verderop in deze brochure geven we meer uitleg over de trajecten.

Lyceo biedt een goede start van het schooljaar

Leerlingen in de brugklas
Met ons brugklasprogramma maakt uw kind een 
vliegende start. In 15 weken helpen wij met huiswerk-
begeleiding, het ontwikkelen van studievaardigheden 
en meer. Om ook u als ouder hierbij te betrekken, 
organiseren we een kennismakingsbijeenkomst en een 
informatieavond waar studietips voor thuis worden gegeven. 

Leerlingen in het examenjaar
Uw kind gaat goed van start in het 
examenjaar door middel van 
schoolexamentrainingen voor één of 
meerdere eindexamenvakken naar keuze. 
We gaan, in kleine groepjes, aan de slag 
met theorie, maken examenopdrachten 
en geven persoonlijke feedback.

Leerlingen in klas 2 t/m 6
Veel leerlingen hebben afgelopen schooljaar 
een achterstand opgelopen of bleven bijna 
zitten. Met het bijspijkertraject helpen wij uw 
kind om onder begeleiding achterstanden, in 
één of meerdere vakken, weg te werken.



Wat gaan we doen? 

De leerlingen krijgen 15 weken lang, eenmaal per week, 
in kleine groepjes begeleiding bij het aanleren van 
studievaardigheden en een goede studiehouding, en 
het maken en leren van het huiswerk. We helpen de 
leerlingen bij het op orde krijgen van hun schoolagenda, 
leren hen hoe zij hun maak- en leerwerk het beste 
aan kunnen pakken en bieden structuur in de grote 
hoeveelheid nieuwe informatie die op hen afkomt. 

In onze begeleiding werken wij volgens de Lyceo 
Leren Leren©-methode: een methode voor het 
aanleren van studievaardigheden waarvan we 
weten dat deze effectief zijn. Deze vaardigheden 
leiden daadwerkelijk tot betere resultaten op school. 
Door hier al in de brugklas mee te beginnen, heeft 
uw zoon of dochter hier zijn of haar hele schoolcarrière 
profijt van. De leerlingen krijgen workshops in de 
verschillende vaardigheden en passen de nieuwe 
kennis direct toe op hun huiswerk. Zo ervaren zij 
meteen dat het bijvoorbeeld werkt om een samen-
vatting of mindmap te maken: de kennis blijft dan 
veel beter hangen dan bij het welbekende ‘doorlezen’. 

Na afloop van de vijftien weken kijken we samen 
met de leerlingen terug: wat hebben zij geleerd? 
Wat gaat al goed en wat kan misschien nog beter? 
Hierbij geven wij tips mee voor thuis. 

Voor leerlingen die in 2020-2021 naar de brugklas gaan, is de afsluiting van de basisschooltijd heel anders 

geweest dan voor leerlingen in andere jaren. Zij hebben de laatste periode van groep 8 onderwijs op 

afstand gehad en daardoor hun klasgenootjes weinig kunnen zien. Ook zijn vaste afsluiters als de musical 

en het kamp vaak niet doorgegaan, evenals de kennismakingsactiviteiten op hun nieuwe school. Hierdoor 

is het van extra belang dat deze leerlingen zich snel thuis voelen op de middelbare school en daar een 

goede start maken. Met het brugklasprogramma van Lyceo worden brugklasleerlingen in de eerste 

maanden extra ondersteund, zodat zij alle tools in handen krijgen om een succes te maken van 

hun middelbare schooltijd. 

1. Leerlingen in de brugklas 

In het kort 
• 15 weken lang, één middag per week

• Begeleiding in kleine groepjes van 

 enthousiaste, getrainde studenten 

• Volgens de wetenschappelijke Lyceo Leren 

 Leren©-methode 

• Interactieve workshops studievaardigheden 

• Persoonlijke start en afsluiting 



Wat gaan we doen? 

A. Zomer-, herfst- of kerstschool 
Gedurende een zomer-, herfst- of kerstschool wordt 
uw zoon of dochter in korte tijd bijgespijkerd in één 
van de schoolvakken. Dit traject is bedoeld voor 
leerlingen die inhoudelijk moeite hebben met een 
bepaald vak, of die een specifieke vakinhoudelijke 
achterstand hebben opgelopen. 

Een zomer-, herfst- of kerstschool vindt plaats in één 
van de schoolvakanties en duurt vier of vijf dagen 
(soms verspreid over twee weekenden). Uw kind 
krijgt lesstof van de school en werkt gedurende de 
hele week aan hetzelfde vak, onder begeleiding van 
onze getrainde studenten. Gedurende de dag helpen 
wij uw kind bij het maken van een goede planning, 
bieden we extra uitleg waar nodig en krijgt uw kind 
workshops op het gebied van studievaardigheden. 

B. Structurele begeleiding 
De leerlingen krijgen zes tot twaalf weken lang, 
tweemaal per week, in kleine groepjes begeleiding bij 
het aanleren van studievaardigheden en een goede 
studiehouding, en het maken en leren van het huis-
werk. We helpen de leerlingen bij het ontwikkelen en 
verbeteren van hun studievaardigheden en het op 
orde krijgen van het huiswerk. 

De begeleiding start met het maken van onze online 
studievaardigheden- en motivatietest. Deze test 
geeft inzicht in de mate waarin uw zoon of dochter al 
effectieve vaardigheden beheerst en op welk gebied 
wij hem of haar nog verder kunnen helpen. 

In onze begeleiding werken wij volgens de hierop aan-
sluitende Lyceo Leren Leren©-methode: een methode 
voor het aanleren van studievaardigheden waarvan we 
weten dat deze effectief zijn. Deze vaardigheden leiden 
daadwerkelijk tot betere resultaten op school. 

C. Groepsbijles 
Dit traject is bedoeld voor leerlingen die baat hebben 
bij structurele hulp bij één specifiek schoolvak.
Gedurende tien weken krijgen zij één keer per week, 
in kleine groepjes, vakinhoudelijke bijles om dit vak 
bij te spijkeren. Doordat deze bijles structureel is, 
kan er iedere week ingespeeld worden op de huidige 
lesstof en heeft uw kind dus extra uitleg bij de hand. 
 

Leerlingen in de tweede of een hogere klas hebben tijdens de coronacrisis enkele maanden onderwijs 

op afstand gekregen. Gedurende deze periode is vaak weinig nieuwe stof behandeld en zijn er geen toetsen 

afgenomen. Hierdoor zijn er bij sommige leerlingen achterstanden ontstaan, of is er onduidelijkheid 

over de beheersing van de stof. Daarom heeft Lyceo diverse bijspijkertrajecten ontwikkeld. Zo worden 

vakinhoudelijke achterstanden weggewerkt en krijgt de leerling de handvatten om het schoolwerk vanaf 

het begin goed aan te pakken. De school van uw kind informeert u over het gekozen traject en nodigt uw 

kind, indien hij of zij hiervoor in aanmerking komt, uit voor deelname. 

2. Leerlingen in klas 2 t/m 6   

In het kort 
A. Zomer-, herfst- of kerstschool 

 • Bijspijkeren van één van de schoolvakken

  in vier of vijf dagen 

 • Onder begeleiding van enthousiaste, 

  getrainde studenten

B. Structurele begeleiding

 • Het ontwikkelen en verbeteren van 

  studievaardigheden en het op orde krijgen 

  van het huiswerk

 • Volgens de wetenschappelijke Lyceo Leren 

  Leren©-methode 

 • 6 tot 12 weken lang, tweemaal per week

C. Groepsbijles

	 •	 Structurele	hulp	bij	één	specifiek	schoolvak

 • 10 weken lang, één keer per week



Wat gaan we doen? 

De leerlingen krijgen 1 tot 4 dagen (afhankelijk van 
de afspraken met de school) (school)examentraining 
in één of meer schoolvakken naar keuze. In overleg 
met de school wordt afgestemd of de volledige 
examenstof wordt behandeld, of een selectie hieruit. 
Gedurende de training wordt de volledige theorie 
uitgelegd, worden er klassikaal opdrachten gedaan 
en gaan de leerlingen vooral veel zelf aan de slag met 
het oefenen van examenopgaven. Natuurlijk krijgen 
zij persoonlijke feedback op de gemaakte opdrachten. 
Gedurende de training werkt de leerling met de 
examenbundel van Lyceo. Hierin is veel extra oefenstof 
opgenomen, zodat uw zoon of dochter gedurende de 
rest van het jaar ook thuis nog kan oefenen.

Een examentraining biedt hierdoor niet alleen een 
volledige herhaling van de stof, maar geeft de 
leerlingen bovendien veel extra zelfvertrouwen. 

Leerlingen die gedurende de coronaperiode in 3-vmbo, 4-havo of 5-vwo zaten, hebben veelal een 

essentieel deel van de voorbereiding op het examenjaar gemist. Juist het voorexamenjaar is cruciaal in 

de aanloop naar de examens. Voor deze groep is het daarom extra belangrijk om het laatste jaar goed 

te starten. Daarom biedt Lyceo vanaf het begin van het schooljaar (school)examentrainingen aan. 

3. Leerlingen in het examenjaar  

In het kort 
• 1 tot 4 dagen

• Theorie van de SE- of CE-stof wordt volledig   

 behandeld

• Klassikaal en zelfstandig oefenen met de stof

• Persoonlijke feedback

• Examenbundel van Lyceo, inclusief 

 theoriepresentaties en extra opdrachten



Wetenschappelijk	bewezen	effectief
We werken alleen met methodes die een weten-

schappelijke basis hebben. Daarom hebben we samen 

met Tilburg University een eigen methode voor het 

aanleren en verbeteren van studievaardigheden 

ontwikkeld: Lyceo Leren Leren©.

Mensen die naast je staan
Al onze vestigingscoördinatoren en studentbegeleiders 

hebben een strenge selectieprocedure en een 

uitgebreid intern trainingsprogramma doorlopen. 

Zo zijn zij intensief getraind in de Lyceo Leren 

Leren©-methode. We kiezen bewust voor studenten, 

omdat zij dichtbij de belevingswereld van leerlingen 

staan. Onze begeleiders inspireren, motiveren en geven 

vertrouwen. En dat is precies wat we leerlingen willen 

meegeven.

Vinger aan de pols
We betrekken u graag bij de begeleiding van uw kind. 

In ons online leerlingvolgsysteem kunt u de planning 

van uw kind, de persoonlijke doelen, voortgangs-

verslagen en andere afspraken bekijken. Regelmatig 

bespreken we met u en uw kind hoe het gaat en als 

het nodig is, passen we onze begeleiding aan. 

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 individuele, positieve aandacht voor 

iedere leerling. Onze missie is om leerlingen alle ondersteuning te bieden voor een bloeiende schooltijd.

Waar kunt u bij Lyceo op vertrouwen?

Lyceo Extra
Als partner van het onderwijs leveren we graag onze bijdrage aan 

kansengelijkheid. Zowel binnen als buiten de school zetten onze 

medewerkers zich dagelijks in om leerlingen, voor wie toegang tot 

reguliere ondersteuning om diverse redenen moeilijk is, de nodige 

begeleiding te bieden.  

We zorgen er altijd voor dat leerlingen met zoveel mogelijk plezier kunnen 
werken. Want wat je met plezier leert, vergeet je niet meer.




