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Eindtoets Cito training groep 8:
De eindtoets zal rond 18 april (week 17) worden afgenomen. Dit is voor de meeste kinderen
een spannend moment. Studium Zeeland kan helpen bij een goede voorbereiding. Heeft uw
kind moeite met een bepaald onderdeel van de eind CITO toets, dan wordt hier extra
aandacht geschonken d.m.v. gerichte training. Kinderen leren omgaan met: de verschillende
onderdelen van de eind CITO toets, de vraagstelling van CITO en hoe kun je je mentaal en
fysiek het beste voorbereiden. U kunt uw kind aanmelden via onze website.

Vergroten rekenvaardigheden centrale rekentoets VO?
Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het
voortgezet onderwijs. Vanaf 2015-2016 telt de toets echt mee voor de examenuitslag. De
rekentoets is voor alle leerlingen. Studium Zeeland biedt bijlessen aan om
rekenvaardigheden te kunnen vergroten! Deze lessen worden verzorgd door onze wiskunde
docent.

Overstap naar de brugklas:
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is soms moeilijk voor
kinderen. Op de nieuwe school verandert alles. Dat vraagt grote aanpassingen. Het Studium
biedt de mogelijkheid om belangrijke zaken te bespreken waardoor overzichtelijkheid en
veiligheid wordt verkregen. Het gaat hierbij om organisatorische aspecten, nut van leren en
huiswerk maken.

Studium biedt:
gecontracteerde zorg
ZIN, en gecertificeerde
zorg (HKZ ISO 9001).

Studium Zeeland biedt vanaf 1
januari 2015 in Zeeland en
West Brabant begeleiding bij
gedragsproblemen die door de
gemeenten vergoed wordt.
Dit wordt ZIN genoemd (zorg in
natura). Studium Zeeland heeft
daarvoor contracten afgesloten
met de gemeentes. Zowel voor
kinderen als voor jongeren. Dit
betekent voor u dat u geen
bedragen zelf hoeft te betalen
en ook geen budget zelf hoeft
te beheren.

Geboorte dochter
Erik Jan (directeur)heeft een prachtige dochter Julia
gekregen.
Wij wensen hem en zijn vrouw heel veel geluk op de
roze wolk!

Gefeliciteerd collega Elise met je geregistreerd
partnerschap.
Wij wensen hen veel geluk samen!
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Studium en Facebook
Via de Facebook pagina wordt er op
een interactieve manier ingespeeld
op opvoedkundig en
onderwijsondersteunend advies.
‘Like’ onze pagina en u wordt direct
op de hoogte gesteld van de laatste
nieuws in onderwijs/zorg land.

https://www.facebook.com/S
tudiumZeeland?ref=bookma
rks

Tevredenheidsonderzoek enquête:
Hoe tevreden bent u over Studium Zeeland? Komende week zullen we u, als ouders/verzorgers,
in de gelegenheid stellen een vragenlijst digitaal in te vullen. U ontvangt een mail met daarin
een link. Wij hopen op een goede respons en zullen t.z.t. de uitslag van deze enquête met u
delen en de daaruit voortvloeiende acties. Wij willen graag weten wat er leeft! Doel van deze
enquête is dat we ons afvragen of we nog steeds de goede dingen doen, waar kan het beter en
wat moet zo blijven omdat het goed gaat? Het invullen van de digitale enquête duurt slechts
enkele minuten. Wij waarderen het zeer als u de moeite neemt om de lijst in te vullen. Daarom
e
wordt iedere 10 inzending met een VVV bon beloond!

