INFORMATIE SCHOOLJAAR
2019-2020

NIJHOLT STUDIEMETHODE
Voor alle leerlingen en studenten die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken.
Omdat ze om wat voor reden dan ook, vastlopen op
school.

Ook in het schooljaar 2019-2020 staat Nijholt begeleiding weer klaar voor
leerlingen met de Nijholt Studie Methode.
Een methode die zich kenmerkt door:
- Veel aandacht omdat er met kleine groepen gewerkt wordt.
- Een aanpak gericht op gedrag en studie.
- Het streven naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
- Het steeds weer herhalen van dezelfde stappen zodat het routine wordt.
- Veel aandacht voor HOE er geleerd wordt.
- Het ver vooruit kijken en plannen.
- Initiatief leren nemen en verantwoordelijk zijn voor de eigen leerstof.
- Het positieve denken in plaats van het vastdenken.
Voor wie?
Nijholt begeleiding is er voor alle leerlingen en studenten die vastlopen op school.
Om welke reden dan ook. Van basisschool tot vervolgopleiding.
Welke mogelijkheden zijn er in 2019-2020?
- Individuele begeleiding bij Nijholt begeleiding.
- Individuele begeleiding op locatie (thuis/school).
- Groepsbegeleiding (maximaal 6 per keer) bij Nijholt begeleiding.
- Groepsbegeleiding op locatie (op aanvraag).

Kosten.
Dit schooljaar worden de kosten iets anders afgeschreven dan voorgaand schooljaar.
Er zijn komend schooljaar 41 schoolweken. Hiervan weten we dat de eerste en de
laatste schoolweek niet gebruikt worden om lessen te volgen.
Daarnaast is er vaak een activiteitenweek of een stageweek gedurende het
schooljaar. En een leerling is ook wel eens ziek.
De resterende schoolweken worden betaald. Dus niet de 41 weken.
Het bedrag wordt echter wel verdeeld over 10 maanden. Zodat het maandbedrag
niet te hoog wordt. In de maanden juli en augustus wordt er niets afgeschreven.
Sommige leerlingen blijven een schooljaar, anderen hebben slechts een aantal
maanden een zetje in de rug nodig. Daarom kan er per maand opgezegd worden, na
de eerste 3 maanden. Die tijd is zeker nodig om stabiele veranderingen te
bewerkstelligen.
Er zijn geen inschrijf - of administratiekosten.
Groepsbegeleiding bij Nijholt begeleiding in Venlo-Centrum (Begijnengang 17,
tegenover de bibliotheek). Voortgezet onderwijs/VAVO/MBO/Studerend.
1x per week >> €79,- per maand.
2x per week >> €151,- per maand.
3x per week >> €216,- per maand.
Betalingen via automatische incasso.
Individuele begeleiding bij Nijholt begeleiding in Venlo-Centrum (Begijnengang
17, tegenover de bibliotheek).
* Geen vast maandbedrag en geen start - of inschrijfkosten.
*Je betaalt voor 1 uur individuele begeleiding €59,*Je betaalt voor 1,5 uur individuele begeleiding €79,*Er wordt, afhankelijk van het lesrooster, een afspraak gemaakt.
*Deze afspraak kan 24 uur (of langer) van tevoren, kosteloos afgezegd worden.
*Je betaalt achteraf, aan het eind van de maand, de uren die ingezet zijn.

Individuele begeleiding VO/MBO/VAVO/STUDIE op locatie (thuis/school).
Je betaalt in Venlo de volgende tarieven (geen reiskosten):
* Je betaalt voor 1 uur individuele begeleiding €65,* Je betaalt voor 1,5 uur individuele begeleiding €90,* Er wordt, afhankelijk van het lesrooster, een afspraak gemaakt.
* Deze afspraak kan 24 uur (of langer) van tevoren, kosteloos afgezegd worden.
* Je betaalt achteraf, aan het eind van de maand, de uren die ingezet zijn.
* Buiten Venlo worden kosten berekend voor de reistijd en de benzinekosten. Dit is
afhankelijk van de afstand.
* Geen vast maandbedrag en geen start - of inschrijfkosten.
Begeleiding basisonderwijs.
De begeleiding op het basisonderwijs kan zowel thuis, op school als bij Nijholt
begeleiding plaatsvinden. In Venlo betaal je geen reiskosten.
Je koopt een knipkaart van 5 begeleidingsmomenten.
Als een afspraak tijdig afgezegd wordt, namelijk 24 uur (of langer) van tevoren,
worden er geen kosten in rekening gebracht.
Een knipkaart kan verlengd worden of er kan een ‘grotere’ knipkaart ingekocht
worden. Van een veelvoud van 5 begeleidingsmomenten.
* 30 minuten op de eigen school in Venlo - €30,* 30 minuten bij Nijholt begeleiding - €26,* 45 minuten op de eigen school in Venlo - €42,* 45 minuten bij Nijholt begeleiding - €39,* 30 minuten begeleiding bij u thuis in Venlo - €30,* 45 minuten begeleiding bij u thuis in Venlo - €42,* Geen vast maandbedrag en geen start - of inschrijfkosten.

Ik licht één en ander graag verder toe als er vragen zijn. Ik ben bereikbaar via
nicole@nijholtbegeleiding.nl of 06-81167231 (graag voicemail inspreken indien ik
niet opneem.) Via deze kanalen kun je ook een aanmelding doorgeven.
Groetjes, Nicole Nijholt

