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Betreft: Bijlessen voor leerlingen door leerlingen 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Het Celeanum kent een systeem waarbij leerlingen uit de bovenbouw bijlessen verzorgen aan 

leerlingen uit de onderbouw. Ook dit jaar hanteren wij dit systeem van bijles geven. De betaling 

van de bijlesgever wordt dit jaar gefinancierd door school vanuit de ondersteuningsgelden uit 

het Nationaal Programma Onderwijs. In deze brief doen we een oproep aan de bijlesvragers 

(klas 1 t/m 3) en de bijlesgevers (klas 4 t/m 6)  om zich te melden, zodat we het bijlessysteem 

op een goede manier kunnen voortzetten. 

 

Bijlesvrager (klas 1 t/m 3) 

Heeft uw zoon of dochter moeite met één of meer vakken? Heeft hij/zij behoefte aan hulp van 

een leerling uit een hogere klas? Dan is bijles een goede optie. Als uw zoon/dochter zich opgeeft 

voor bijles, dan zoeken wij een leerling uit een hogere klas en maken de connectie. Samen 

spreken ze een tijdstip af voor de bijles.  

 

De kosten verbonden aan de bijles worden dit jaar vergoed door de school. De bijlesvrager 

betaalt de bijlesgever zelf contant of via een betaalverzoek vooruit en declareert de kosten 

achteraf via een daarvoor ontwikkeld declaratieformulier. De afspraken voor de kosten zijn als 

volgt: 

 

Bijlessen met één bijlesvrager €5,00 per 45 minuten, bijlessen met twee bijlesvragers €4,25 per 

persoon per 45 minuten, bijlessen met drie bijlesvragers € 3,85 per persoon per 45 minuten. 

 

Bijlesgever (klas 4 t/m 6) 

Ook voor dit schooljaar zijn we weer op zoek naar bijlesgevers en lijkt het nu zelfs belangrijker 

dan ooit, omdat we vorige schooljaren te maken hebben gehad met Corona en er dus mogelijk 

meer achterstanden bij leerlingen zijn. 

 

Ben jij goed in één of meer vakken en vind je het leuk om jouw kennis over te brengen naar een 

leerling uit een ander schooljaar? Wil je de andere leerling graag helpen om zijn of haar cijfer te 

verbeteren? Meld je dan aan als bijlesgever.  

 

Dit jaar vindt de betaling door school plaats. De leerling aan wie je bijles geeft betaalt jou vooruit 

en kan het betaalde bedrag achteraf declareren. Je bent zelf verantwoordelijk voor duidelijke 

afspraken die je daarover maakt met de leerling aan wie je bijles geeft.  
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De afspraken voor de kosten zijn als volgt: 

 

Bijlessen met één bijlesvrager €5,00 per 45 minuten, bijlessen met twee bijlesvragers €4,25 per 

persoon per 45 minuten, bijlessen met drie bijlesvragers €3,85 per persoon per 45 minuten. 

 

Mevrouw A. Brandon van de mediatheek is de bijlescoördinator. Zij kan alle vragen 

beantwoorden en zorgt ook voor de koppelingen tussen de bijlesvrager en de bijlesgever. Zij 

heeft ook de aanmeldingsformulier voor bijlesvragers, bijlegevers en de declaratieformulieren. 

Neem in alle gevallen bij vragen contact met haar op via het speciale emailadres: 

bijlessen@celeanum.nl 

 

Hopelijk bent u zo voldoende geïnformeerd over het bijlessysteem. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

A.F.M. (Antoon) Boks MEd MA 

Conrector 
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