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Aan de leerlingen van het Vlier 

en hun ouders/verzorgers 

 

 

Deventer, 7 september 2020 

 

Ons kenmerk: BRI/KSS  

Betreft: Interne bijlespool voor leerlingen door leerlingen 

  

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

  

Sinds jaar en dag geven leerlingen van Het Vlier voor een vriendenprijs, de richtprijs is € 6,= per les van 

50 minuten, bijles aan medeleerlingen. Ook dit jaar maken we een inventarisatie van leerlingen die bereid 

zijn dit te doen. Het resultaat is een bijlespool, een lijst met bijlesaanbieders. Van deze lijst maken 

leerlingen van Het Vlier, van De Boerhaave en van Het Stormink gebruik.  

 

De opzet is de volgende: 

1. De leerlingen die bijles willen geven, vullen het Inschrijfformulier bijlesaanbieder in en laten dit 

formulier ter beoordeling tevens invullen door hun vakdocent. Daarna doen ze het formulier in de 

brievenbus bij de administratie. (Wij gaan er vanuit dat vierdeklassers die zich inschrijven bijles 

willen geven aan leerlingen van de onderbouw en van het vierde leerjaar.) 

2. Vervolgens maakt de administratie een lijst met ‘goedgekeurde’ bijlesaanbieders (namen en 

telefoonnummers). De lijsten liggen ter inzage op de administratie op onze school én op Het 

Stormink en De Boerhaave. 

3. Leerlingen die geïnteresseerd zijn, nemen zelf contact op met één van de aanbieders voor het 

maken van afspraken. 

 

De lijst met aanbieders is een flexibele lijst: een bijlesaanbieder kan te allen tijde het aanbod intrekken. 

Ook is het mogelijk later in het jaar je naam toe te voegen. 

 

Het is uiteraard de bedoeling dat de leerlingen allereerst goed gebruik maken van K-tijd. Ondersteuning 

vragen bij de eigen of bij een andere docent is in verreweg de meeste situaties het beste. Er is echter 

een categorie leerlingen die behoefte heeft aan een andere vorm van ondersteuning. Voor hen is de 

bijlespool bedoeld.  

 

Het moge duidelijk zijn dat de op te zetten bijlespool geen volwaardige vervanging kan zijn voor 

professionele bijles. Het betreft een aanvullende voorziening waarvan niet alleen de bijlesleerlingen 

profiteren. Ook het geven van bijles is immers bijzonder leerzaam! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
mevr. G. ten Brinke, MeM 
directeur Het Vlier 
  



 

Inschrijfformulier bijlesaanbieder 

 

Naam: Klas en profiel: 

Telefoonnummer: Ik onderschrijf het bijlesreglement ja nee 

E-mailadres: Handtekening: 

 

Ik bied bijles aan in één of meerdere van de volgende (deel)vakken: 

Vul hieronder het vak/de vakken in die je aanbiedt, zet een kruisje per vak bij jouw capaciteiten zoals jij deze inschat en 

vermeld de naam van je vakdocent 

Vakken redelijk goed zeer 

goed 

naam docent opmerkingen leerling 

      

      

      

      

      

      

 

Oordeel docent(en) over capaciteiten en geschiktheid 

Vakken zwak redelijk goed zeer 

goed 

naam docent opmerkingen docent 

       

       

       

       

       

       

 

Oordeel schoolleiding over capaciteiten en geschiktheid 

Vakken geschikt ongeschikt opmerkingen schoolleiding 

    

    

    

    

    

    

 

Bijlesreglement 

1. De bijlesgever en de bijlesnemer respecteren elkaars privacy. 

2. De activiteiten van de school beperken zich tot het in kaart brengen en publiceren van het aanbod. 

3. Bijles vindt alleen plaats buiten lestijd. De studienissen op de C-verdieping zijn hiervoor beschikbaar. 

4. Noch de bijlesgever noch de school is verantwoordelijk voor de cijfers van de bijlesleerlingen. 

5. De financiële afwikkeling is een zaak van de bijlesgever en van de bijlesnemer. De school wordt hier 

niet bij betrokken en zal daarin ook niet bemiddelen.  

6. De richtprijs per les van 50 minuten is € 6,-- tenzij anders wordt overeengekomen. 

7. De schoolleiding kan bijlesgevers uitsluiten van deelname. 

 

Aanmelding van de bijlesgevers 

Leerlingen kunnen zich als bijlesgever aanmelden door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier 

(inclusief beoordeling vakdocenten) z.s.m. in te leveren bij de administratie. De schoolleiding plaatst, bij 

een positief oordeel, de leerling op de lijst van aanbieders.  

 

Aanmelding van de bijlesvragers 

Leerlingen die bijles wensen te krijgen melden zich aan bij een van de aanbieders (persoonlijk, 

telefonisch, mail). 


