PLAN VAN AANPAK HUISWERKINSTITUUT SASPA
Saspa kent 4 terugkerende elementen in haar werkwijze: Planning, Begeleiding, Controle,
Bijles. Deze verwerken wij in onze aanpak. Tijdens een intakegesprek komen wij tot een
stappenplan.
ONS AANBOD – VOOR DE LEERLING
Onze huiswerk aanpak voor de onderbouw:
Wij helpen jou hoe je kunt omgaan met wat je moet leren. Hoe ga je om met de agenda van school? Hoe de
lesstof te oefenen? Hoe deel je de taken in? Hoe kun jij je voorbereiden op een toets? Hoe weet jij of je
voldoende hebt geleerd? Hoe gaat het met de verschillende vakken? Wij helpen je bij de vragen die voor jou
belangrijk zijn.
Ons studie advies van onderbouw naar bovenbouw:
Als docent en studiebegeleider bieden wij begeleiding voor je studiekeuze. Welk niveau is haalbaar? Welke
vakken wil je kiezen? Naar welke studierichting overstappen? Wij denken mee met jou en je ouders, als dat
nodig is.
Onze studie aanpak voor de bovenbouw:
Wij helpen je met de moeilijkheden waar je tegenaan loopt. We kijken naar je resultaten en gaan de periode
tot de volgende toets gebruiken om voor verbeteringen te zorgen. Welke taken hebben de meeste aandacht
nodig? Wat moet er worden bijgesteld? Wij begeleiden wij je in de uitvoering van je studieplan.
ONZE AANPAK – VOOR DE LEERLING EN DE OUDERS
AANPAK SASPA

Onderbouw

Intake

Huidige situatie
Huidige situatie
√ studieprobleem
√ studieprobleem
√ gegevens (cijfers) van de school √ gegevens (cijfers) van de school
√ leerprestaties
√ leerprestaties
Gewenste situatie
Gewenste situatie
√ wens ouder
√ wens ouder
√ wens leerling
√ wens leerling

Planning

Consequente structuur
√ omgaan met de agenda
√ schoolregister gebruiken
√ voorbereiden op een toets

Zelfstandige structuur
√ indelen van je taken
√ aandacht specifieke hulpvraag
√ voorbereiden op de toetsweek

Begeleiding

Omgaan met huiswerk
√ omgaan met wat je moet leren
√ repeteren van de oefeningen
√ reproduceren van de lesstof

Omgaan met zelfstudie
√ hulp bij specifieke hulpvraag
√ bijhouden van de taken
√ naar toetsweek toewerken
√ reproduceren van de lesstof

Controle

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Bijles

√ signaleren of bijles nodig is
√ in overleg bijles specifiek vak

√ signaleren of bijles nodig is
√ in overleg bijles specifiek vak

Studie advies

Voorbereiding bovenbouw:
√ haalbaarheid van niveau
√ keuze vakkenpakket
√ studierichting

Check studiekoers:
√ haalbaarheid van studiekeuze

huiswerk taken gecontroleerd
huiswerk taken afgevinkt,
dagelijks evaluatie met kind,
wekelijks evaluatie met ouder
voortgang word besproken
cijfers van school bijhouden

Bovenbouw

huiswerk taken gecontroleerd
huiswerk taken afgevinkt,
dagelijks evaluatie met kind,
wekelijks evaluatie met ouder
voortgang word besproken
evaluatie toetsweek cijfers

ONZE WERKWIJZE – VOOR OUDERS

Saspa laat uw kind leren
•

Het huiswerkinstituut biedt coaching in het zelfstandig leren. In een rustige omgeving met toezicht.
Veiligheid als voorwaarde voor een stabiele leeromgeving.

•

Leerdoelen worden tijdens de intake vastgelegd in een studieplan. Het studieprobleem, de
leerprestatie, gegevens van school, uw wens en de wens van het kind wordt voortdurend begeleid.

•

Een goed studieschema bevat structuur. Doorgaans komt de student alle schooldagen naar het
huiswerkinstituut, zo is er regelmaat en kan uw kind zonder afleiding studeren.

•

Waar nodig kan bijles de verhoogde werkdruk van een bepaald vak wegnemen. Dit geeft een
gunstige verdeling van het huiswerk voor alle vakken.

•

De leerdoelen worden voortdurend geëvalueerd. Dagelijks wordt dit met uw kind doorgesproken. Als
ouder krijgt u wekelijks een voortgangsrapportage. Ook na een toets is er evaluatie van de cijfers.
In overleg wordt een doelenplan bijgesteld.

•

Er is fysieke controle. Huiswerk taken worden gecontroleerd en afgevinkt. Toetsen worden
gezamelijk voorbereid. Als het huiswerk is gedaan komt het kind met een goed gevoel thuis. De
lessen zijn gemaakt en gecontroleerd. Dit kan al een hoop spanningen in huis wegnemen.

•

Er is altijd een docent aanwezig. Deze begeleid het kind met vragen en stimuleert het leergedrag.
Zekerheid over de geleerde lesstof werkt door in het zelfvertrouwen en de motivatie. Zo gaat uw
kind met enthousiasme naar school. Stimulans als voorwaarde voor ontwikkeling.

•

Studiebegeleiding geeft structuur in de gehele leefstijl. Zit het goed met de leerprestatie, dan komen
ontspanning en studeren met elkaar in balans. En dat is het allerbeste voor uw kind.

Kwaliteit
Saspa begeleidt uw kind naar een goed resultaat. Wij werken dan ook niet op basis van geleverde uren,
maar op basis van geleverde leerprestatie. Is voor het maken van zorgvuldig huiswerk meer tijd nodig, dan
wordt die tijd genomen, door zowel leerling als de studiebegeleider.

