
 

 

Study Challenge 

 
De meeste leerlingen kijken er al maanden naar uit: starten op de middelbare school! 
Veelal een hele spannende tijd, voor uw kind maar zeker ook voor u als ouder(s) en/of 
verzorger(s). Een nieuwe school en klas, meer huiswerk en toetsen. Er komt dit eerste jaar 
veel op ze af. Om leerlingen goed te ondersteunen bij deze nieuwe fase in hun 
schoolloopbaan, organiseren wij gratis brugklasbegeleiding. Op het Pantarijn Rhenen 
hebben wij dit samen de naam Study Challenge gegeven. 

Pré-brugklasbegeleiding 

Samen met het Pantarijn verzorgen wij (Bijlesnetwerk) ook dit jaar weer een programma om 
alvast voor de zomervakantie kennis te maken met je nieuwe school. Je leest het goed! In de 
periode meivakantie-zomervakantie organiseren we een zestal pre-brugklastrainingen op het 
Pantarijn. Tijdens deze bijeenkomsten ga je met ons dus al vóór de zomervakantie ontdekken 
hoe het er op je nieuwe school allemaal aan toe gaat. Je leert ook je nieuwe schoolgenootjes al 
kennen. Bonus! Uiteraard maak je ook alvast kennis met docenten, de coaches en je 
toekomstige schoolvakken op het Pantarijn.  

Study Challenge - Gelijke kansen en een goede start 

Wanneer leerlingen het lastig vinden om het werk goed georganiseerd te krijgen of effectief 
huiswerk te maken of leren kan dit rechtstreeks van invloed zijn op het leerproces en je cijfers. 
Voor een goede start zetten we daarom na de zomervakantie onze Study Challenge met je voort. 
Dit doen we met de mogelijkheid om tot de kerstvakantie kosteloos gebruik te maken van onze 
huiswerkbegeleiding.  

Bij de huiswerkbegeleiding ondersteunen wij je met het plannen, maken en leren van je huiswerk. 
Naast de huiswerkbegeleiding bekijken wij ieder jaar samen met jou, het Pantarijn en je 
ouders/verzorgers naar de behoefte voor inzet van onze maatwerkmodules. Dit kan bijvoorbeeld 
een specifieke taal- en rekentraining zijn. Ook kan gerichte ondersteuning op studievaardigheden 
of extra hulp bij een specifiek vak tijdelijk nodig zijn.  

Leren doe je niet alleen met je hoofd! Daarom geven we tijdens de Study Challenge ook tips over 
gezonde voeding, voldoende slaap en genoeg beweging. Voor goede prestaties is immers meer 
nodig dan leren alleen. Hoofd, hart en lijf moeten in balans zijn. 

Soms is extra ondersteuning minder nodig. Dan kiezen wij ervoor om juist een extra digi-
vaardigheid te ontwikkelen. Dan krijg je de mogelijkheid om vooral een leuk extraatje te doen!  
Zoals het leren coderen en programmeren van je eigen game. Of een andere digitale vaardigheid 
in ons Codelab! 

Nieuwsgierig naar onze Study Challenge? Volg ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/StudyChallengeRhenen  

 

Uitvoering van het programma 

De uitvoering van het programma gebeurt door Bijlesnetwerk. Bijlesnetwerk verzorgt ook al jaren 
de huiswerkbegeleiding, (groeps)bijlessen, examentrainingen, zomerschool en andere 



programma’s op de verschillende locaties van het Pantarijn. De uitvoering van het programma 
geschiedt in nauwe samenwerking met het Pantarijn. Bijlesnetwerk is een onderdeel van Lyceo. 
Op Lyceo.nl vindt u meer informatie over onze diensten. 

Heeft u persoonlijke vragen en/of opmerkingen over onze begeleiding, dan horen wij die graag. 

 

Met positieve groet,  

 

Corbin Stinkens 

Vestigingscoördinator Bijlesnetwerk Rhenen 

corbin.stinkens@hwb.bijlesnetwerk.nl | 06 - 1362 8674 

 

 

 

 


