TARIEVEN

Meppel

2018-2019

vanaf september 2018 t/m maart 2019

onderbouw per maand

HUISWERK- STUDIEBEGELEIDING

BIJLES/WERKLES, per maand

bovenbouw/examen/maand

2 middagen per week

€ 320,00

€ 350,00

3 middagen per week

€ 410,00

€ 435,00

4 middagen per week

€ 465,00

€ 500,00

5 middagen per week

€ 465,00

€ 500,00

1 x per week

€ 170,00

€ 185,00

brugklas per maand

BRUGKLASBEGELEIDING

2 middagen per week

€ 200,00

3 middagen per week

€ 275,00

4 middagen per week

€ 320,00

ONTWIKKELINGSBEGELEIDING
Vanuit de Jeugdzorg of met PGB - ambulante jeugdhulp, onder leiding van orthopedagoog
Zorg voor kind en jeugd valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ontwikkelingsbegeleiding en psychologische hulp kunnen vergoed worden,
overleg dit met de huisarts. Verwijzing is noodzakelijk van huisarts, jeugdarts of via de gemeentelijke toegang.

Inschrijfkosten / kosten voorzieningen
€ 55,00

Inschrijfkosten, kosten voorzieningen, inclusief intakegesprek en Peperklip

bij aanmelding - eenmalig

Inschrijfkosten bijles /werkles

eenmalig

€ 17,50- € 27,50

Kosten voorzieningen oud-leerling / aanmelding nieuw schooljaar

eenmalig

€ 22,50

EXTRA KOSTEN

op basis van uurtarief:

- optioneel - in overleg

€ 47,50 - € 65,00

Zoals tussentijds (evaluatie) gesprek, uitgebreid mailcontact, handelingsplan, observatieverslag, schoolbezoek.
Leerlingen met een leerstoornis of achterstand op bepaald (vak)gebied kunnen te maken krijgen met extra kosten voor individuele begeleiding of advies
onderzoek. Hiervoor wordt altijd vooraf toesteming van ouders gevraagd.

ONDERZOEK & Training

- zie Educatie Plus ORTHOPEDAGOGIEK TARIEVENLIJST ONDERZOEK & BEGELEIDING

Bikkel© training, coaching, begeleiding, individueel
dyslexie, dyscalculie, intelligentieonderzoek, capaciteitenonderzoek / niveaubepaling, psychologisch onderzoek

betalingswijze
Via een machtiging wordt het bedrag maandelijks, achteraf, automatisch afgeschreven.
Op alle opdrachten zijn algemene voorwaarden van kracht vermeld in de overeenkomst aanmelding .

INFORMATIE / AANMELDING

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen, telefonisch of per mail.
kantoor Brandemaat 35 7943EV Meppel

info@educatie-plus.nl

telefoon 0522-242500

www.educatie-plus.nl

locaties Meppel: Heerengracht 19; Zuideinde 28C

Educatie Plus - Meppel, Emmen, Coevorden - voor huiswerk- en studiebegeleiding en orthopedagogiek
Educatie Plus is opgericht in 1990, lid van de LVSI

www.lvsi.nl

