bijles Engels voor het middelbaar onderwijs in Uden
info: Rien van Osch - 06 51 35 10 75
Welkom bij Rien van Osch; bijles Engels in Uden voor alle vormen van het middelbaar onderwijs!
Inleiding:

Gedurende mijn 35 jaren historie in het geven van bijlessen op ieder middelbaar niveau (ik ben nu 58) is tot dusver iederen 1 tot 3 cijfers
gestegen om een klasovergang mogenlijk te maken of om te slagen. Dat kan ik alleen realiseren met de student samen. Die dient
bereidwillig te zijn om wekelijks te werken voor haar/hem eigen groei en succes; gemiddeld ongeveer een uur per week.
Voor wie zijn de bijlessen en welk leerjaar?

Studenten middelbaar onderwijs VMBO-HAVO-ATHENEUM en GYMNASIUM en ieder leerjaar.
Het programma is steeds persoonlijk:

dit is geheel afhankelijk van de problemen die de student heeft, dat kan grammatica zijn, zinsopbouw, tekstverklaren of gewoon specifieke
onderdelen die gemist zijn tijden de schooluren. Ook kan de student dislexie hebben of last hebben van concentratie stoornis.

Een langdurige achterstand (vanwege schoolproblemen of omdat de student zelf nooit echt gewerkt heeft aan de taal) kom ik ook tegen; in
dit geval zal er serieus gewerkt moeten worden om op een iets hoger niveau te komen.
Voor alle bijlesprogramma’s geldt:

Heeft de student een langdurige achterstand of een kortstondige? Bel of mail me op tijd en liever niet één week voor een proefwerk-of een
examenpriode.
Huiswerk?

Ja, er dient tijdens een bijlesprogramma thuis gewerkt te worden om de achterstand in te halen; laat ik het zo zeggen:

“80 procent van de verbetering geschiedt tijden de les, de overige 20% (ongeveer gemiddeld een uur na iedere bijles) dient thuis te
geschieden.

Les- en cursusduur: minimale afname: 5 lessen

Bijlessen zijn steeds 90 minuten per keer (dat zijn 2 lessen per keer) om de onderdelen waarmee de student moeie heeft even flink onder
de loep te nemen. Een les duurt normaal gesproken 45 minuten, echter ik heb zelf over de afgelopen jaren gemerkt dat 90 minuten écht
nodig is om een achterstallig onderdeel goed te behandelen. We lassen natuurlijk een kleine pauze in en ik geef op een ontspannen en

begrijpelijke manier les. Het aantal bijlessen die uw zoon of dochter nodig hebben is niet te omschrijven; soms zijn 5 lessen al genoeg voor
een specifiek onderdeel - dat is het gemiddeld aantal bijlessen - echter sommige bijles-scholieren komen voor langere periodes bij me, en
ieder leerjaar enkele keren.
Het lesmateriaal

Gedurende de gehele bijlesperiode wordt het lesmateriaal afgestemd op de persoonlijke behoefte van de scholier die bijles behoeft.
Het lesmateriaal schrijf ik altijd zelf; het is persoonlijk en geënt op de speciale problematiek van uw zoon of dochter.

Alle onderdelen van de Engelse grammatica heb ik in kaart gebracht, en dat pér niveau en pér klas, echter geen énkele student is dezelfde.
Daarom vind ik in bijlessen een flexibele en persoonlijke benadering van specifieke problemen heel erg belangrijk. Dat geldt dus ook voor
tekstverklaren, luistertoesten, etcetera. Meestal weet ik op voorhand - na een kort intakegesprek- waar uw zoon of dochter een
probleem heeft, hoe ik het lesmateriaal in kan gaan richten en dus: “hoe het probleem verholpen kan worden”.
De kosten per dubbelles van 90 minuten : minimale afname: 5 lessen
altijd één op één les:				

e 60,00 per dubbelles (=90 minuten), dat is 30,00 per les van 45 minuten

Leslocatie

Rien van Osch, Bogerd 8, 5275 CE, Den Dungen
Wilt u dat ik uw zoon of dochter bijles kom geven bij u aan huis in Uden?

Dan reken ik een kilometervergoeding van 35 eurocent vanaf mijn adres: Bogerd 8, 5275 CE, Den Dungen
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