Wat doet SeeIQ nog meer?
N aast h et gev en v an o n der wijs is SeeIQ n og
o p h eel v eel an dere geb ieden act ief :
Bev eiligin g en E H BO (b ijv . even emen -

Studiebegeleiding
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Coaching
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Over leren: Onmogelijk vaak niet, moeilijk soms wel...
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Au dio Pro duct ies
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Studiebegeleiding, coaching
“Zo af en toe dan wil het gewoon even niet lukken op school. Zijn er problemen die zo erg afleiden van het schoolwerk dat je concentratie erg
laag is. En soms gewoon, omdat je je niet er toe
kunt zetten om aan je huiswerk te beginnen.”
Vanuit de dagelijkse praktijk komen er veel
vragen bij SeeIQ terecht die te maken hebben
met onderwijs en school.
Een aantal voorbeelden van begeleidingen die
SeeIQ biedt:
Basisonderwijs (bijv. taal/rekenen/begr. lezen)
Voorbereiding op Cito-toetsen groep 8

Wat houdt een les in?

Kosten

Na een intakegesprek en nadere kennismaking
wordt er een keuze gemaakt voor één of meerdere lessen per week. Gedurende de les is er

Gezien de enorme hoeveelheid activiteiten en
de vele mogelijkheden en werkwijzen om daar
vorm aan te geven, is het niet mogelijk één vast

de volle 1-op-1 aandacht die vaak doorslaggevend is voor het oplossen van problemen. De
behandelde stof wordt uitgelegd en ingeoefend.

tarief op te stellen.

Er wordt bij SeeIQ voor studiebegeleiding geen
les gegeven in groepsvorm. Ervaring leert dat
kinderen en jongeren vaak blijven rondlopen
met hun vragen. Ruimte voor vragen is bij
SeeIQ dan ook zeer belangrijk.

VMBO/HAVO/VWO/MBO/VSO ondersteuning

SeeIQ en U

Brugklasbegeleiding

Net als in een klassensetting is het essentieel
dat er een ‘klik’ is tussen de leerling en begeleider. Iemand die zich op zijn gemak voelt kan
namelijk zijn energie besteden aan het werk.

Studiementoraat en studietrajecten
Hoogbegaafdheid
Huiswerk begeleiding/ondersteunende planning
huiswerk/toetsweken
Ondersteuning bij het geven van presentaties,

vervolgopleiding/PGB
Via counseling bouwen aan het zelfbeeld en een
visie op de wereld om je heen
Extra leeractiviteiten d.m.v. dagtochten/
excursies/teambuilding

Locatie
De lessen vinden plaats op een nader af te spreken locatie. Deze kan mede afhankelijk zijn van
het soort les.

Meer informatie
Nog vragen of bent u geïnteresseerd in SeeIQ?
Graag wijs ik u op de digitale snelweg naar
www.seeiq.nl voor een nadere kennismaking.

Respect voor elkaar en een ontspannen sfeer
zijn dan ook twee belangrijke aandachtspunten.

spreekbeurten en het maken van werkstukken
Begeleiding bij contacten met school/

Wilt u voor een specifieke hulpvraag de tarieven en de mogelijkheden weten, neem dan contact op voor een offerte.

Mocht de problematiek niet binnen het bereik
van SeeIQ liggen dan kan er gebruik gemaakt
worden van een zeer breed netwerk van allerhande expertise. Een doorverwijzing kan soms
een volgende stap zijn. Het gaat er bij SeeIQ
altijd om dat de geboden begeleiding aansluit bij
de vraag en wie die begeleiding geeft is van
secundair belang. Half werk en frustraties probeert SeeIQ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen.
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