Met 15 jaar onderwijservaring is VKPS de samenwerkingspartner voor scholen
Is er op uw school behoefte aan extra ondersteuning? Dan staat VKPS voor u klaar! Hieronder
vindt u de verschillende diensten die wij aanbieden. Wellicht sluit(en) er één of meerdere
programma(‘s) aan bij de hulpvraag van uw school.
VKPS biedt een totaal pakket
• Alle ondersteunende diensten
• Leerlingvolgsysteem
• Locatiemanager die school al het werk uit handen neemt
• Aansturing door 1e en 2e graads docenten
• Hulp bij subsidieaanvraag
• Hulp bij verantwoording subsidiegelden
Huiswerkbegeleiding
Bijles
• Hulp bij het plannen
• Hulp bij vakken die
leerlingen als moeilijk
• Begeleiding bij het leerervaren
en maakwerk
• Individuele begeleiding
• Hulp bij alle
afgestemd op het
vakinhoudelijke vragen
leertempo en de
• Aanleren van
vakinhoudelijke vragen
studievaardigheden
• Na de
huiswerkbegeleiding is
het leer- en maakwerk
voor school klaar

Huiswerkklas
• Ondersteuning bij het
maken van een planning
• Controle op de uitvoering
van de planning
• Een docent die leerlingen
motiveert en activeert

Examentraining
• Uitleg over de theorie
gevolgd door
oefenopgaven
• Alle belangrijke
onderwerpen worden
samen met de docent
doorlopen
• Ruimte om alle vragen te
stellen
• Met zelfvertrouwen het
examen in
• VKPS levert eigen
examenbundels

Lente- en Zomerschool
• Intensieve cursus van
één of twee weken,
stimulans om nét dat
extra tandje bij te zetten
• Er wordt een programma
op maat gemaakt
• Voorbereiding op eindof tussentoetsen om het
jaar succesvol af te
sluiten

Voorbereiding op toetsweek
• Hulp bij het begrijpen en
eigen maken van de
toetsweekstof
• De stof wordt herhaald
en er wordt intensief
geoefend
• De leerling gaat de toets
met vertrouwen
tegemoet

Weekendschool
• Wegwerken van
achterstanden met een
programma op maat
• Hulp bij het leren
plannen en leren leren
• Bijhouden studieplanning

Sociaal-emotionele begeleiding
• Onderzoek naar de
sociaal-emotionele
ontwikkeling
• Handelingsgerichte
adviezen voor thuis en
op school
• Begeleiding en
behandeling van sociaalemotionele problemen,
zoals faalangst- of
zelfbeeldtraining

Remedial Teaching (RT)
• Bij leerlingen met
leermoeilijkheden wordt
het probleem in kaart
gebracht
• Er wordt een
handelingsplan opgesteld
en afgestemd met school
• Voor de vakken rekenen,
wiskunde, spelling,
technisch- en begrijpend
lezen
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Lesopvang
• Docent VKPS staat klaar
en wordt ingezet om
lesuitval te voorkomen
• Waarborgen effectieve
lestijd
• Programma op maat bij
structurele opvang
• prettige en rustige
(werk)sfeer

Surveillance
• In toetsweken of tijdens
drukke momenten
• VKPS-surveillanten
zorgen voor rust en
structuur
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