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DE TRIANGEL 
Huiswerk-begeleiding  

aan huis 

Voor wie? 
 

Als het schoolwerk van je kind niet zo goed gaat. 
Als het contact met de school niet zo vlot loopt. 
Als je onzeker bent over zaken die met school of 

opvoeding te maken hebben. 
Als je open staat om daar SAMEN iets aan te 

doen! 
 

Wil je als ouder graag… 
 

… tips rond huiswerk-begeleiding? 
… informatie over sportclubs, opvang of andere 
 activiteiten? 
… praten over de zorgen rond je kind? 
… hulp bij het contact met de school, het CLB, 
 logopedie of andere diensten? 



Met een goed gevoel  
naar school  

 

De lagere school is belangrijk. Hier wordt de basis  
gelegd voor de toekomst. Soms verloopt dit niet altijd 
gemakkelijk. 
 

We willen samen met jou zorgen voor: 
 meer plezier op school 
 meer zin in huiswerk 
 betere schoolresultaten 
 ... 

 

Onze manier van werken 
 

De school legt uit waarom en hoe De Triangel je kan 
helpen. 
De projectmedewerker komt thuis langs om meer  
uitleg te geven over De Triangel en luistert naar jouw 
zorgen. 
Als jij, als belangrijkste persoon voor je kind, akkoord 
gaat, gaan we van start. 
We gaan stapje voor stapje, samen op weg. 
 

Respect, eerlijkheid en openheid vinden we 
heel belangrijk. 

Wat en hoe? 
 

De projectmedewerker komt 1 keer per week, 1 uur 
aan huis. 

 

We kijken samen in de agenda en overlopen de taken 
en toetsen.  

 

We plannen, maken samen huiswerk, geven tips rond  

studeren en sluiten af met een spel.  

 

We kunnen ook samen de brieven van de school lezen 
en praten over problemen of zorgen.  

 

We komen 2 à 3 keer samen op school om de evolutie 
van de werkpunten te bespreken. We kunnen ook de 
logopedist, het CLB, … vragen om daar bij te zijn. 
 

De begeleiding duurt minimaal  3 maanden, maximaal  
1 schooljaar en is gratis. 
 

Er moet minstens 1 ouder bij het huisbezoek aanwezig 
zijn. 
 

We kunnen samen contact nemen met andere  
diensten (logopedie, CLB, kinderpsychiater, revalidatie-
centrum, thuisbegeleiding, ...) als dit nodig is. 

https://www.sclera.be/nl/picto/detail/21167

