Het Mencia Studie Centrum biedt de leerlingen van Mencia Sandrode huiswerkbegeleiding
aan in de vorm van:
*

Intensieve huiswerkbegeleiding (IHB) voor leerlingen uit klas 1 t/m 4.

Bij deze vorm kan uw zoon/dochter deelnemen voor 2 dagen per week, gedurende 2 lesuren
per dag. Het MSC is geopend vanaf het 7de t/m het 9de uur.
Bij de IHB-groep wordt in groepjes van max. 6 leerlingen gewerkt. De begeleider zal helpen
met het plannen van huiswerk, oefenen van studievaardigheden en waar nodig stof uitleggen.
Het is echter geen bijles! Het maakwerk wordt gecontroleerd en het leerwerk wordt
overhoord. Het is daarom zeer belangrijk dat de leerling altijd zijn/haar boeken en agenda bij
zich heeft. De verantwoordelijkheid ligt bij de leerling.
Er dient een ondertekend briefje of mail één dag vooraf ingeleverd te worden als uw
zoon/dochter een keer niet aanwezig kan zijn of eerder weg moet. Ook bij ziekte graag apart
afmelden voor het MSC via mail (mklijn@mencia.nl). Er wordt een presentielijst bijgehouden
en bij ongeoorloofde afwezigheid krijgt u z.s.m. bericht.

Kostenoverzicht IHB:
2 dagen IHB: € 290.Bij deelname graag het formulier op de volgende pagina invullen.

Inleveren uiterlijk vrijdag 11 december a.s. (digitaal via msc@mencia.nl).
Er wordt gewerkt op volgorde van binnenkomst. LET OP!!! Er is maar beperkt plaats. Er
wordt geen restitutie verleend als er tijdens het trimester gestopt wordt. Bij inschrijving na
aanvang trimester wordt er € 25.- extra aan administratie- en roosterkosten in rekening
gebracht.
Het 2de trimester loopt van maandag 4 jan. t/m vrijdag 2 apr. 2021.
Indien u NIET schriftelijk opzegt voor het einde van het trimester, wordt ervanuit gegaan dat
stilzwijgend akkoord wordt gegaan met verlenging van het volgende trimester en ontstaat de
verplichting tot betaling van het volgende trimester.
U krijgt dan weer een factuur via mail.
Bij algemene vragen kunt u mij bereiken via e-mail: msc@mencia.nl
Bij specifieke vragen betreffende Zundert kunt u contact opnemen met mevr. Klijn
(mklijn@mencia.nl)

Met vriendelijke groet,
Mevr. J. Rompa-Huijboom
Coördinator MSC

DIT FORMULIER VOLLEDIG INVULLEN

Naam Leerling:__________________________________________

Klas:__________________

Keuze IHB:

IHB

Het aantal dagen:

2 dagen

Wat is het laatste lesuur?
*

Bij elke dag het laatste lesuur aangeven. (bijv. 6de uur)

*

Mocht er ook sprake zijn van een mentor-of VIB (Vakinhoudelijke begeleiding)-uur,
dan dit graag vermelden. (voorbeeld: 7=M / 7=VIB) Dit uur telt niet als huiswerkuur!!

dinsdag

laatste lesuur: ___

donderdag

laatste lesuur:

_

Evt. bijzonderheden / opmerkingen over leerling:
(bijv. dyslectie/ASS/extra hulp bij bepaald vak)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Om u op tijd te kunnen inlichten over de afwezigheid van uw zoon/dochter of voor
informatie over het MSC, gelieve hieronder uw gegevens in blokletters in te vullen.

Telefoonnr: _____________________

06-nummer: ___________________

E-mail ouders:
____________________________________________________________________

Datum

……………………………

Handtekening………………………………

