LOCATIE EN TIJDEN
Studiebieb is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 14:00 en 18:00 uur.
Je vindt Studiebieb in:
• Bibliotheek Hoofddorp-Floriande, Baron de Coubertinlaan 4 (naast het
Haarlemmermeer Lyceum).
• Bibliotheek Hoofddorp-Centrale, Raadhuisplein 7 (in Het Cultuurgebouw).
• Bibliotheek Nieuw-Vennep, Schoolstraat 2.
• Bibliotheek Zwanenburg, Dorpshuis Zwanenburg Halfweg, Dennenlaan
133.
• Bibliotheek Badhoevedorp, Dorpshuis Badhoevedorp, Snelliuslaan 35.

Studiebieb

Studiebieb heeft een eigen ruimte die voorzien is van alle faciliteiten.
Voor limonade en fruit wordt gezorgd.
Tarieven per september 2022
Bijles, Citotraining of Examentraining.................€ 35,00 per uur
Huiswerkbegeleiding
1 middag les per week van 1,5 uur...............€ 22,- per week / € 88,- per maand
1 middag les per week van 3 uur.............€ 31,50 per week / € 126,- per maand
2 middagen per week van 1,5 uur..............€ 44,- per week / € 176,- per maand
2 middagen per week van 3 uur.................€ 63,- per week / € 252,- per maand
3 middagen per week van 1,5 uur..............€ 66,- per week / € 264,- per maand
De bedragen zijn inclusief een Compleet abonnement
van de Bibliotheek Haarlemmermeer.
Een keer gratis proberen?
Twijfel je of Studiebieb wel bij je
kind past? Maak dan geheel
vrijblijvend een afspraak voor een
gratis kennismakingsles of -middag.

Kijk voor meer
informatie op
www.studiebieb.nl
of bel met 023-5662820
of 06-46091802

www.studiebieb.nl

Studiebieb

Studiebieb

STUDIEBIEB IN HET
KORT
•

Ook scholen
verwijzen naar
ons door!

•

WAT IS STUDIEBIEB?
Heb je een kind in groep 4, 5, 6, 7 of 8
van de basisschool, op de middelbare
school of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en herken je één of
meer van de onderstaande situaties ...
• Je kind vindt het lastig om zijn
huiswerk te organiseren
• Het huiswerk schiet er regelmatig
bij in, vanwege naschoolse activiteiten zoals sport
• Je wilt dat je kind zo goed mogelijk
voorbereid de Citotoets maakt
• Je kind heeft moeite met een vak
• Je komt zelf onvoldoende toe
aan het helpen van je kind bij het
maken van huiswerk
• Het maken van huiswerk
veroorzaakt spanningen die de
sfeer in huis beïnvloeden
… dan biedt Studiebieb de
oplossing!

•
•
•

Studiebieb is een initiatief van de
Bibliotheek Haarlemmermeer.
Studiebieb helpt je kind bij het
plannen, organiseren en het maken
van het schoolwerk. Door gerichte
training zorgen we dat je kind goed
voorbereid is voor de Citotoets.
Wanneer je kind moeite heeft met
taal, rekenen, wiskunde, Engels of
Nederlands dan stellen we samen
een plan van aanpak op om gericht te
helpen.
Bij Studiebieb geven we je kind
zelfvertrouwen en leren we hem of
haar om zelfstandig te werken. Je
kind krijgt deskundige begeleiding,
haalt betere resultaten en voelt zich
zekerder. Als je kind thuis komt, is
het huiswerk af. Hierdoor wordt het
waarschijnlijk een stuk gezelliger in
huis!

•

Ervaren en deskundige
docenten
Persoonlijke aandacht
Voortgangsrapportages
Een enorme collectie boeken
en digitale informatie die helpt
bij het maken van werkstukken
en verslagen
Een inspirerende en prettige
omgeving in de bibliotheek
Gratis Compleet abonnement
van de Bibliotheek
Haarlemmermeer

AANPAK
Door de ervaring en deskundigheid van onze
docenten, kunnen zij snel achterhalen op welk
We werken stap
terrein ze je kind het beste kunnen
ondersteunen. Er wordt gewerkt met
voor stap aan het
professionele methoden en remedial
verbeteren van
teachingmateriaal vervaardigd door het Cito
de resultaten
zelf. Je ontvangt na elke les een verslag over
de voortgang en wanneer er aanleiding is om
tussentijds te overleggen, neemt de docent of
coördinator van Studiebieb contact met je op. Indien
gewenst is er ook overleg met de school van je kind.

