Studiekring opent vestiging in Kantine SDO
Gratis uur studiecoaching voor leden
Misschien heb je er al iets van meegekregen. Maar sinds dit schooljaar geeft Studiekring
huiswerkbegeleiding en bijlessen in de kantine van SDO. Om deze nieuwe locatie te vieren,
heeft Studiekring een speciale actie voor leden van SDO. Iedereen die zich aanmeldt voor
huiswerkbegeleiding krijgt een uur studiecoaching cadeau!
De scholen zijn al weer een aantal weken van start. Dat betekent dat de meeste leerlingen
weer volle agenda’s hebben met huiswerk. Voor de ene leerling een fluitje van een cent,
voor de ander een helse klus. Hoe krijg je een goede balans tussen school en bijvoorbeeld je
korfbaltraining? Hoe leer je op de juiste manier? Dit is waar Studiekring helpt. En nu dus
lekker makkelijk bij SDO in huis!
De nieuwe vestiging wordt geleid door Lieke Beerens. Ze woont zelf in Veldhoven en ziet
veel mogelijkheden om middelbare scholieren in Veldhoven te helpen. “Bij Studiekring leren
we jongeren leren. We leren hoe ze moeten plannen en hoe ze op een goede manier hun
toetsen voorbereiden. Studiekring heeft hierin een heel duidelijke werkwijze, waarmee we
afgelopen 17 jaar in Nederland al duizenden scholieren mee geholpen hebben. En het mooie
van huiswerk maken bij Studiekring? Als je thuis bent, ben je zo goed als klaar en heb je tijd
om écht leuke dingen te doen”.
Studiekring op het SDO terrein is 5 dagen per week open van 14 uur tot 17.30 uur en
toegankelijk voor alle middelbare scholieren uit Veldhoven. Je kunt er terecht voor o.a.
huiswerkbegeleiding, bijlessen en studiecoaching.
Over Studiekring
Studiekring verzorgt huiswerkbegeleiding, bijles en trainingen. We hebben hier bijna twee
decennia ervaring mee en zijn met 100 vestigingen de trotse marktleider in Nederland. Ons
specialisme is jongeren helpen om zelfstandig te leren, zodat ze goede resultaten kunnen
halen. Van brugklas tot en met examenjaar. Onze kracht is dat we de leerling centraal
stellen. We leveren altijd maatwerk. In alles wat we doen, houden we goed contact met
ouders en scholen. Samen zorgen we voor een sterke omgeving, waarin jongeren zich
kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en zelfstandige persoonlijkheden.
Meer informatie over Studiekring Veldhoven?
Bel Lieke op 06 – 51 78 02 85 of kijk op www.studiekring.nl/veldhoven

