
 

 
      

 
 

 

Aanmeldingsformulier voor tutor 
 
Als leerling van klas 3, 4, 5 of 6 heb je al heel wat geleerd in de afgelopen jaren. In sommige vakken ben 
je zelfs zo goed, dat je een andere leerling zou kunnen helpen. Het Lyceum biedt je de mogelijkheid om 
dit structureel te doen en daarmee iets bij te verdienen.  
 
Functie-eisen: 

 Je moet beschikken over voldoende kennis van het vak waarvoor je tutor wilt zijn 

 je kunt geduldig uitleggen 

 je controleert door vragen of het geven van opdrachten of de leerling die begeleid wordt je uitleg 
begrepen heeft 

 je vraagt om extra informatie of hulp bij een vakdocent als dit voor de begeleiding nodig is 

 je houdt je aan gemaakte afspraken. 
 
Afspraken: 

 Je maakt goede afspraken met de pupil (bijlesvrager) over de tijd en plaats waar je de bijles gaat 
geven en je houdt je ook aan die afspraken. 

 Bij ziekte of dringende andere redenen moet jij (of iemand anders) de leerling die begeleid wordt 
tijdig in kennis stellen 

 de tutor krijgt na afloop van elke tutorial (= bijspijkerles) 5 euro uitbetaald per les van 50 minuten 
(b.v. in gemeenschappelijk tussenuur of na schooltijd). Als de pupil niet voor 11 uur van de dag van 
afspraak meldt dat hij/zij niet kan of helemaal niet komt opdagen, moet toch 5 euro betaald 
worden. 

 mocht een van de partijen (pupil of 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. 
 

Als je over bovengenoemde vaardigheden beschikt en je kunt je aan de beschreven afspraken houden, ben 
jij de tutor die we goed kunnen gebruiken. We zijn blij met je aanmelding. 

 

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

Aanmeldingsformulier voor tutor 

 
 
Voornaam: 

Maximum aantal leerlingen dat ik wil  

begeleiden: 
 
Achternaam: 

 
Klas: 

Maximum aantal uren dat ik per week wil  

begeleiden: 
 
Mobiel: 

 
Mailadres: 

Voorkeur voor leerlingen uit klas: 

 

Vraag je vakdocent van dit jaar/vorig jaar om een handtekening. Met deze handtekening bevestigt de 
vakdocent dat je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt en dus een goede tutor voor zijn/haar 
vak bent. 
 

Vak Rapportcijfer Naam + handtekening vakdocent 

 
1: 

  

 
2: 

  

 
3: 

  

 
Datum: .............................. Inleveren bij de leerlingenbalie      

(t.a.v. F. Swagemakers) 


