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WIE IS LYCEO?
Lyceo biedt veel verschillende vormen van onderwijsondersteuning: van basisschoolbegeleiding,
huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining
tot loopbaanoriëntatie of leren coderen. Je vindt
ons door het hele land – op eigen vestigingen en
op de vele scholen waarmee we samenwerken.
Onze passie is leerlingen te motiveren het beste
uit zichzelf te halen. Dit doen we door het geven
van inhoudelijke begeleiding en het verbeteren
van studievaardigheden. Onze kernwaarden zijn
persoonlijke aandacht, vertrouwen en een flinke
dosis positiviteit.

GROOT IN PERSOONLIJKE AANDACHT
De leerling staat bij ons altijd centraal. We geloven in persoonlijke aandacht, benadrukken de
sterke kanten en werken samen aan verbeterpunten. We zorgen er altijd voor dat leerlingen
met zoveel mogelijk plezier kunnen werken. Want wat je met plezier leert, vergeet je
nooit meer.
DESKUNDIG EN INNOVATIEF
We werken met hoogopgeleide student-begeleiders. Zij staan qua leeftijd en belevingswereld
dicht bij de leerlingen en kunnen hen daardoor goed inspireren en motiveren. We ontwikkelen,
in samenwerking met hogescholen en universiteiten, innovatief en onafhankelijk lesmateriaal.
ALS ENIGE BEWEZEN EFFECTIEF
Wij laten onze effectiviteit continu onderzoeken door externe partijen. De Lyceo examentrainingen
verbeteren gemiddeld het centraal examencijfer tot 1 punt. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek
uitgevoerd in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van
Amsterdam.
Lyceo Leren Leren© is de inhoudelijke basis van de dienstverlening van Lyceo.
Een bewezen effectieve methode voor het aanleren en verbeteren van
studievaardigheden, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Tilburg.

Lyceo heeft mij
zelfvertrouwen gegeven en een
betere bredere kennis.
Odette

HUISWERKBEGELEIDING: NAAR MEER ZELFSTANDIGHEID
Onze huiswerkbegeleiding is gericht op het structureel verbeteren van de studievaardigheden.
Dit geeft meer zelfvertrouwen, meer vrije tijd en vaak hogere cijfers.
BIJLES: INDIVIDUELE BEGELEIDING VOOR BETERE PRESTATIES
Bijles bij Lyceo betekent meer persoonlijke aandacht in de vorm van één op één-begeleiding.
Dit vertaalt zich naar meer zelfvertrouwen en betere schoolprestaties.

EXAMENTRAININGEN: ALLE VAKKEN, ALLE NIVEAUS, ALTIJD EN OVERAL
Met Lyceo examentrainingen gaat uw kind intensief aan de slag: we behandelen de volledige
examenstof, helpen bij het maken van oefenopgaven en geven extra uitleg waar dat nodig is.
HET LYCEO EXAMENJAAR: PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN MAATWERK
Het Lyceo Examenjaar biedt persoonlijke begeleiding voor uw kind met een op maat gemaakt
programma van coaching, huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentrainingen.

BASISSCHOOLBEGELEIDING: EEN EXTRA STEUNTJE IN DE RUG
Basisschoolbegeleiding is voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. We besteden extra
aandacht aan lastige vakken maar zorgen bovenal dat uw kind plezier krijgt in het leren.
LYCEO CODELAB: VOORBEREID OP DE TOEKOMST
Met het Lyceo CodeLab leren we kinderen in drie dagen de basis van programmeren en maken
zij een eigen game, robot of website. Iedereen kan leren programmeren!
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GROOT IN PERSOONLIJKE AANDACHT
Een persoonlijke aanpak voor iedere leerling
POSITIVITEIT EN VERTROUWEN
Coaching gericht op motivatie, zelfstandigheid en zelfvertrouwen
EIGEN METHODE: LYCEO LEREN LEREN©
Gebaseerd op vier wetenschappelijk bewezen effectieve kernvaardigheden:
plannen, structureren, herhalen en reflecteren
ALS ENIGE BEWEZEN EFFECTIEVE EXAMENTRAININGEN
Tot een punt hoger op het eindexamen
INNOVATIEF EN ONAFHANKELIJK LESMATERIAAL
Ontwikkeld in samenwerking met hogescholen en universiteiten
STRENGE SELECTIEPROCEDURE EN UITGEBREID INTERN
TRAININGSPROGRAMMA
Voor al onze hoogopgeleide student-begeleiders en vestigingscoördinatoren
HOOFD, HART, LIJF
Veel aandacht voor gezonde voeding, regelmatig bewegen, een goede
nachtrust en voldoende ontspanning

Bij Lyceo heb ik geleerd hoe je moet leren, ik kan nu
veel beter plannen en haal daardoor betere cijfers. Vind het ook
heel fijn dat ik thuis bijna niks meer hoef te doen.
Tim

W lyceo.nl | E info@lyceo.nl | T 071 - 790 0040

