Aanmeldingsformulier voor bijles door een tutor
Tutorials (bijlessen)
Ondanks het feit dat docenten de lesstof soms meerdere keren uitleggen, komt het voor dat je toch
behoefte hebt aan bijlessen voor een bepaald vak, omdat je cijfers te wensen overlaten en jouw inzet
niet het gewenste resultaat oplevert. Daarom is er de mogelijkheid om je in te schijven voor tutorials
(bijlessen)
Tutors
De tutorials worden gegeven door leerlingen uit de 3e klas en de bovenbouw die heel goed zijn in het door
jou gekozen vak. De tutoren staan onder supervisie van de tutorcoördinator
Afspraken:
• Je maakt goede afspraken met de tutor over de tijd en plaats waar je de tutorial gaat krijgen en je
houdt je ook aan die afspraken.
• Bij ziekte of dringende andere redenen moet jij (of iemand anders) de tutor tijdig (= uiterlijk 11 uur
op de dag van afspraak) in kennis stellen. Zeg je te laat af of je komt niet, dan ben je toch verplicht
6 euro te betalen.
• de tutor krijgt na afloop van elke bijles 6 euro uitbetaald per les van 50 minuten (b.v. in
gemeenschappelijk tussenuur of na schooltijd)
• mocht jij (pupil) of de tutor niet tevreden zijn over de samenwerking, dan moet hiervan zo spoedig
mogelijk melding gemaakt worden bij de tutorcoördinator, de heer Frank Swagemakers
(fsw@scopescholen.nl) zodat er naar een oplossing gezocht kan worden.
• aan het eind van de begeleiding vullen de pupil en de tutor een evaluatieformulier in.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldingsformulier voor bijles door een tutor
Voornaam:

Vak waarvoor je bijles wilt ontvangen:

Achternaam:

Docent die het vak geeft:

Klas:

Mentor:

Mobiel:

Cijfer dat je nu voor dit vak hebt:

Mailadres:
Handtekening

Handtekening van ouder/verzorger:

Door het ondertekenen van dit formulier, geef je aan dat je instemt met bovenstaande afspraken. Na
aanmelding krijg je via de mail te horen aan welke tutor je bent gekoppeld. Verdere afspraken maken jij
en de tutor samen.
Datum: ..............................

Inleveren in de brievenbus bij de
conciërge (t.a.v. F. Swagemakers)

