Aanmeldingsformulier voor tutor
Als ouderejaars leerling heb je al heel wat geleerd in de afgelopen jaren. Voor sommige vakken
ben je zelfs zo goed, dat je een andere leerling zou kunnen helpen. Er bestaat bij ons op school
de mogelijkheid dat je dit structureel doet en daarmee voor jezelf wat kunt bijverdienen.
Vaardigheden:
- 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:
- Er wordt maximaal 1 uur per week bijles gegeven. Dit aan maximaal 2 leerlingen.
- Bij de planning van het ‘bijlesuur’ past de bijles vragende leerling zich aan de tutor aan.
- Bij ziekte o.i.d. moet je (of iemand anders) de leerling die begeleid wordt tijdig in kennis
stellen.
- Mocht één van de partijen (pupil of tutor) niet tevreden zijn over de samenwerking, dan
moet hiervan zo spoedig mogelijk melding gemaakt worden bij de teamleider, zodat er
naar een oplossing gezocht kan worden.
- De tutor krijgt na afloop van elke bijles € 7,-- uitbetaald.
- Geeft de tutor 2 leerlingen in hetzelfde uur bijles dan krijgt hij/zij na afloop van elke bijles
€ 10,-- uitbetaald (€ 5,-- per leerling).
- Van de bijlessen wordt een door school verstrekt logboek bijgehouden.
- Zodra de bijles stopt of niet meer elke week plaatsvindt, neem dan weer contact op met
Meneer K. van de Velde (VLE) zodat we je eventueel aan een andere leerling kunnen
koppelen.
- Voor vragen mail je naar vle@reynaert.nl.
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. Om je
definitief aan te melden, dien je alleen onderstaande schema’s (zie ommezijde) volledig in te
(laten) vullen:

Voornaam:

Achternaam:

Klas:
Mobiel:
Mailadres:
Vak 1:

Laatste rapportcijfer:

Vak 2:

Laatste rapportcijfer:

Vak 3:

Laatste rapportcijfer:

Vak 4:

Laatste rapportcijfer:

Voorkeur voor leerlingen uit klas:
Wil maximaal hoeveel leerlingen in begeleiding*:

1/2

*:omcirkel wat van toepassing is.
Vraag je vakdocent(en) van dit jaar/vorig jaar om een handtekening. Met deze handtekening
bevestigt de vakdocent dat je over de juiste vaardigheden beschikt en dus een goede tutor voor
zijn/haar vak bent.
Handtekening(en) vakdocent(en)
Vak 1 docent:

Vak 2 docent:
Vak 3 docent:
Vak 4 docent:

Datum:………………….

Handtekening leerling (Tutor):……………………………………………

Handtekening ouder/verzorger: ………………………………………….

