
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het csg Jan Arentsz biedt de leerlingen 
van havo / vwo eerste klas tot en met de 
derde klas een speciale vorm van  coa-
ching , begeleiding aan op Het Studie-
punt, 

Vanuit Het Studiepunt worden leerlingen 
begeleid door de leerlingen bovenbouw 
havo/vwo, studenten HBO-
docentenopleiding, trainers (POA’s) en de 
coördinator. 

Wanneer staan wij voor de leerlingen 
klaar? Maandag, woensdag en donderdag 
van 14:15 uur tot 16:30 uur, in A10. 

Dinsdag van 14:15 uur tot 16:15 uur in A11* 

De kosten zijn € 40,- voor een periode van 
vier weken. 

Aanmelden: 

 Op verzoek van ouder(s)/verzorger(s) 

 Op advies van  de mentor, teamleider, 
zorgcoördinator 

Na de aanmelding nodigt de coördinator 
Jacqueline Buter uw zoon of uw dochter 
uit voor een kennismakingsgesprek. 

Doelen 

 Inzicht geven in hun statische mindset en 
hun groeimindset 

 Stimuleren van de groeimindset 

 Het vergroten van zelfvertrouwen 

 Leerlingen tools aanleren gericht op door-
zetten en motivatie en kwaliteiten. 

 Leerlingen laten leren van hun fouten. 

  

 

 

 

“Op het StudiePunt werken wij vanuit de 
Groeimindset. Wij laten leerlingen groeien door 
groeitaal te gebruiken. Denken vanuit een 
Groeimindset helpt bij het leren.” 

“Ik kan het niet. Ik kan het nog niet.” 

 

 

Aanbod 

 Begeleiding bij het zelfstandig 
werken, organiseren en plannen 

 Het aanleren / aanpassen van 
studievaardigheden 

 Het bieden van extra uitleg en 
ondersteuning  

 Een rustige werkomgeving, waar de 
leerlingen hun huiswerk kunnen 
maken en kunnen leren 

 Inzicht krijgen in de ontwikkeling 

 Bijlessen, gegeven door havo-vwo 4-
5-6 leerlingen en studenten HVA en 
Universiteit. 

 

“Sinds Jackie bij het StudiePunt zit, heeft 
ze al een aantal geweldige schoolresulta-
ten behaald, maar veel belangrijker nog: ik 
heb weer een blij en ontspannen meisje 
thuis!” 

(Mevr. Teulen, moeder van Jackie ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw studiecoach 

 

 

Aanbod cursus-

sen/trainingen 

 Cursus Snel Leren = Leuk Leren. Meer 

en makkelijker leren in minder tijd 

 Cursus snel lezen, daardoor kan je 

beter de tekst onthouden en je kan 

in minder tijd veel meer lezen 

 Cursus Actief Leren Leren 

 Mindmappen maken 

(samenvattingen)  

 Planning maken d.m.v. tijdsblokken, 

leerschema’s enz. 

 Leerstrategieën (lociroute enz) 

 Blokkadestress– en motivatietraining 

 Hartcoherentie 

 Groemindset.  

 

 

Het Studiepunt 
Buddy’s 

Het kan zijn dat uw zoon/dochter 

extra hulp nodig heeft bij een vak. 

In dat geval kan een Buddy aange-

vraagd worden, dit is een leerling 

uit de havo/vwo bovenbouw of 

een HBO– student of een student 

die een universitaire opleiding 

volgt tot 1e graads docent.  

Een Buddy kan het hele jaar wor-

den aangevraagd.  

Een Buddy kost € 15,- euro per vier 

bijlessen.  

De aanvraag gaat via de coördina-

tor Jacqueline Buter, email: Studie-

punt@ja.nl 

 

 

Mandenmakerstraat 11  
1825 BB ALKMAAR  

072-5187676  


