
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Studiebegeleiding Erasmus, SBE verzorgt dagelijks begeleiding voor leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Op het Pius X-College zijn wij al enige jaren met grote tevredenheid van leerlingen, van 
ouders en de school aanwezig voor de huiswerkbegeleiding. 

Vanuit de school is er de mogelijkheid aan mij geboden om me aan alle ouders/verzorgers middels 
deze brief even voor te stellen en aan te geven wat het SBE voor uw kind en u kan betekenen. 

In 2014 ben ik als huiswerkbegeleidingsdocent gestart op het Pius X-College, vanaf 2016 heb ik de 
studiebegeleiding geheel overgenomen en ben ik ook de contact persoon. Ik ben Marlies Smulders, 
leerkracht in het basisonderwijs en Master SEN, Special  Educational Needs  met afstudeerrichting 
‘Gedragsspecialist’. Vaardigheden die prima in te zetten zijn bij de huiswerkbegeleiding. 

Studiebegeleiding SBE staat bekend om de intensieve manier van begeleiden en heeft als doel de 
leerprestaties van de leerling te verhogen of constant te houden. Leerlingen gaan onder begeleiding 
van de docent aan de slag met het opgegeven huiswerk. 

Daarnaast zetten we in op : structuur, planning, ondersteuning, begeleiding, inzicht, leren leren,  
werkhouding, zelfstandigheid, studievaardigheden zoals onder andere het maken van; leerschema’s; 
samenvattingen e.d.  

Wij controleren de studievaardigheden en voortgang van de leerling en kunnen aandacht besteden 
aan de schoolvakken die onvoldoende scoren. We overhoren en controleren het gemaakte huiswerk 
bij elke leerling en tijdens elk studie-uur. Onze begeleiding is altijd gericht op de concrete 
schoolsituatie en vindt plaats in overleg met de ouders/verzorgers. Knelpunten worden geanalyseerd 
en bij de daaruit voortvloeiende ondersteuning staat het positief stimuleren en benaderen voorop. 

Wij vinden het heel prettig om via persoonlijk contact met ouders te communiceren en daarnaast 
maken we gebruik van het programma StudyTrack om de gegevens van het huiswerk te noteren, om 
bijzonderheden aan te geven, om u als ouders meteen te kunnen informeren en zo korte 
rechtstreekse lijnen te bewerkstelligen. U als ouder kunt via dit programma de ontwikkeling van uw 
kind direct volgen en reacties plaatsen. 

Het studeren gebeurt in een lokaal op school en uiteraard in een rustige, leer-bevorderende 
omgeving, met de mogelijkheid tot faciliteiten op het gebied van studiemateriaal en ICT.  

De groepen bestaan uit maximaal 8 leerlingen per uur.                                                                                                                        
Je kunt bij het SBE deelnemen van maandag t/m vrijdag van 14.10 - 17.30 uur. Dagen en tijden 
worden altijd in overleg ingeroosterd. De kosten zijn €  6,-- per uur met een minimale afname van 2 
uur per week (pakket 2), dit om een doorlopende continuïteit te waarborgen. Voor leerlingen die 
onbeperkt gebruik willen maken is er een speciaal  aanbod van  € 200,-- per maand (pakket 1).  

Opzeggen kan na iedere periode van 4 weken. 

We werken op een ontspannen doch serieuze manier met aandacht voor detail, persoonlijkheid en 
individuele benadering. Het is leuk werk, het geeft mij veel voldoening wat mij weer motiveert om 
uw kind te stimuleren en door te zetten. 



Mochten er onduidelijkheden zijn of heeft u nog vragen, dan kunt u mij bereiken: 

 

Met vriendelijke groet, 

Marlies Smulders                            smulders.sberasmus@gmail.com                                                                                           
SbErasmus Studiebegeleiding                   0636301919 

informatie en aanmelden via:                                                                                                       
www.huiswerkbegeleidingerasmus.nl                                                                                                                            
zie ook de schoolgids                                                                                                           

 

 

 

 

 

 


