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Algemene Informatie VO Schooljaar 2021-2022  
 

✓ Infodag  op zaterdag 04 september 2021 om 

13:30 uur.  

✓ De cursussen, trainingen en lessen starten op 

zondag 5 september 2021. 

✓ De lessen worden aangeboden op onze locatie in 
Delshaven/Rotterdam (graag zie de roosters):  

  
                Locatie Rotterdam West  
                Catharina Beersmanstraat 78, 3025 EJ R’dam  
              

✓ Alle cursussen, trainingen en lessen duren in 
totaal negen maanden.  

✓ Tijdens schoolvakanties vinden er geen lessen 
plaats. 
 

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2017 - 2018 

Soort vakantie Vakantieperiode 

Herfstvakantie 18 okt t/m 22 okt 2021 

Kerstvakantie 27 dec 2021 t/m 07 jan 2022  

Voorjaarsvakantie 28 feb t/m 04 mrt 2022 

Meivakantie 25 apr t/m 06 mei 2022 

Zomervakantie 11 juli t/m 26 aug 2022 

 
✓ De kosten van de eerste maand + 

studiemateriaal moeten volledig voldaan worden 

bij inschrijving. Schrijft u snel in want VOL=VOL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steunles Frans & Duits (brugklas/onderbouw vmbo):  

✓ Deze leerlingen hebben in totaal 1,5 uur per 
week les.  

✓ De kosten voor de cursussen brugklas vmbo 
bedragen € 50 per maand, en zijn exclusief 
studiemateriaal en studieplan. 

✓ Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 
 

Examentraining Frans & Duits (bovenbouw 

vmbo/mavo):  

✓ Deze leerlingen hebben in totaal 1,5 uur per 
week les.  

✓ De kosten voor de  examentraining bedragen € 
50 per maand, en zijn exclusief studiemateriaal 
en studieplan. 

✓ Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 
Steunlessen Pakket (NL & Engels &Wiskunde/Rekenen)   
(brugklas/onderbouw vmbo/mavo): 

✓ Deze leerlingen hebben in totaal 3 uur per week 
les.  

✓ De kosten voor de steunlessen pakket 
brugklas/onderbouw vmbo bedragen € 70 per 
maand, en zijn exclusief studiemateriaal en 
studieplan. 

✓ Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 
Examentraining Pakket (NL & Engels &Wiskunde/Rek.)   
(bovenbouw vmbo/mavo) 
 

✓ Deze leerlingen hebben in totaal 3 uur per week 
les.  

✓ De kosten voor de examentraining pakket 
bovenbouw vmbo/mavo bedragen € 70 per 
maand, en zijn exclusief studiemateriaal en 
studieplan. 

✓ Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 
 

 

 
 
 

 

Steunlessen Pakket (NL & Engels &Wiskunde/Rekenen)   
(brugklas/onderbouw havo/vwo): 
 

✓ Deze leerlingen hebben in totaal 3 uur per week 
les.  

✓ De kosten voor de steunlessen pakket 
brugklas/onderbouw vmbo bedragen € 70 per 
maand, en zijn exclusief studiemateriaal en 
studieplan. 

✓ Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 
 
Examentraining Pakket (NL & Engels &Wiskunde/Rek.)   
(bovenbouw havo/vwo) 
 

✓ Deze leerlingen hebben in totaal 3 uur per week 
les.  

✓ De kosten voor de examentraining pakket 
bovenbouw vmbo bedragen € 70 per maand, en 
zijn exclusief studiemateriaal en studieplan. 

✓ Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. 
Huiswerkbegeleiding Plus (brugklas/onderbouw vmbo & 

bovenbouw vmbo/mavo):  

✓ Deze leerlingen hebben in totaal 3 uur per week 
huiswerkbegeleiding. De begeleiding is zeer 
intensief en kwalitatief hoog.   

✓ De kosten voor de huiswerkbegeleiding plus 
vmbo bedragen € 70 per maand, en zijn exclusief 
studiemateriaal en studieplan. 
 

Huiswerkbegeleiding Plus (brugklas/onderbouw 

havo/vwo & bovenbouw havo/vwo):  

✓ Deze leerlingen hebben in totaal 3 uur per week 
huiswerkbegeleiding. De begeleiding is zeer 
intensief en kwalitatief hoog.   

✓ De kosten voor de huiswerkbegeleiding plus 
havo/vwo bedragen € 70 per maand, en zijn 
exclusief studiemateriaal en studieplan.  
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