TARIEVEN

2017-2018

vanaf juli 2017 t/m maart 2018

BIJLES

onderbouw

uitleg individueel

1 uur (=0;55) per week, voor 1 vak, tarief per maand

werkles

1,5 à 2 uur (=0;55 uitleg) per week, 1 vak, per maand

elk volgend uur in dezelfde week

bovenbouw/examen

€ 170,00

€ 185,00

zelfde vak / evt. ander vak / per uur

€ 40,00

€ 45,00

bijles/werkles bij 2 personen

zelfde vak - niveau, per maand p.p.

€ 90,00

€ 100,00

(her)examentraining EXTRA

per dagdeel / per dag

€75 / €100

inschrijfkosten*, eenmalig

€ 17,50

STUDIEBEGELEIDING = huiswerkbegeleiding
studie- huiswerkbegeleiding

€ 27,50

onderbouw

intensief

bovenbouw/examen

2x per week, nadruk op 2 (à 3) probleemvakken, tarief per maand

€ 320,00

€ 350,00

3x per week, nadruk op 3 probleemvakken, per maand

€ 400,00

€ 435,00

4 of 5 middagen per week, alle vakken, per maand

€ 455,00

€ 495,00

Eenmalige inschrijfkosten* intakegesprek / inclusief leerstrategie-inventarisatie

€ 55,00

 huiswerkbegeleiding intensief betekent inclusief uitleg / bijles voor de probleemvakken
 aantal uren per middag onbeperkt ; openingstijden aangepast tijdens toetsweek/examens
 begeleiding examenleerlingen is inclusief examentraining t/m de hele examenperiode
* Eenmalige inschrijfkosten oud-leerling / opnieuw aangemeld, in overleg

BRUGKLASBEGELEIDING
brugklasbegeleiding

brugklas
2 x per week, tarief per maand

€ 200,00

3 x per week, per maand

€ 275,00

4 x per week, per maand

€ 320,00

Eenmalige inschrijfkosten, inclusief leerstrategie-inventarisate

Brugklas Bikkels ©

€ 55,00

€ 255,00

training groep ** (of individueel)

** In combinatie met brugklasbegeleiding geldt een korting van € 100,00 voor de eerste maand begeleiding
 bij meer specifieke of vakinhoudelijke begeleiding- extra kosten - in overleg

ONTWIKKELINGSBEGELEIDING / ondersteunende begeleiding
Vanuit de Jeugdzorg of met PGB

- ambulante jeugdhulp, onder leiding van orthopedagoog

Zorg voor kind en jeugd valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ontwikkelingsbegeleiding of psychologische hulp (waaronder
weerbaarheidstraining) kunnen vergoed worden, overleg dit met de huisarts. Een verwijsbrief is nodig van uw huisarts, CJG of een
jeugdarts. Deze moet voorzien zijn van: verwijzing, hulpvraag en/of diagnose van DSM, AGB code huisarts, handtekening huisarts.

EXTRA KOSTEN

- optioneel - in overleg

op basis van uurtarief:

leerlingen met leerstoornis of achterstand op bepaald (vak)gebied - extra begeleiding

€ 47,50 - € 75,00

(Bikkel) training, begeleiding, individueel

€ 47,50 - € 75,00

tussentijds (evaluatie) gesprek, uitgebreid mailcontact, verslag, schoolbezoek

€ 40,00 - € 65,00

TESTS -

voor leerlingen studiebegeleiding/bijles

€ 55,00

leerstrategie-inventarisatie; inclusief overzicht

in overleg

intelligentieonderzoek, capaciteitenonderzoek / niveaubepaling

betalingen
Via een machtiging wordt het bedrag maandelijks, achteraf, automatisch afgeschreven.
Op alle opdrachten zijn algemene voorwaarden van kracht vermeld in de overeenkomst aanmelding .
Heerengracht 19 Meppel tel 0522-242500

info@educatie-plus.nl

www.educatie-plus.nl

