Prijzen?
Studieopvang op woensdag & zaterdag
€ 15/dag
€ 20/dag

bij tweede kind is 3e leerjaar €15

5e leerjaar t.e.m. 6e middelbaar

€ 15/uur

Individuele begeleiding tijdens weekdagen
6e leerjaar t.e.m. 6e middelbaar

€ 15/uur

€ 25 per 2 uur en € 40 per 3 uur

vvormgeving:
mgevi www.justbe.nu

3e kleuterklas t.e.m. 2e leerjaar
3e t.e.m. 4e leerjaar

Mariam vzw
Naschoolse studiebegeleiding.

Voorzitster Karine Meliksetyan
vzw@mariam.be
Oud-Strijderslaan 1 (wijk Malem), 9000 Gent
Tel. 09/237.08.76 - Gsm 0484/77.16.05
Alle briefwisseling: Malemstraat 7, 9000 Gent

Tijdens de schoolvakanties?
Mariam vzw organiseert ook tijdens schoolvakanties opvang voor kinderen met studiebegeleiding.
Voor de exacte dagen en voor meer info over
onze vakantiewerking zie onze folder en kijk op
onze site www.mariam.be.

www.mariam.be
private stichting Ethisch Fonds
www.ethischfonds.be

SAMEN geven wij jouw kind dat extra duwtje!
Wind in de rug…

Creatieve activiteiten?

Mariam vzw organiseert reeds voor het negende
jaar op rij naschoolse studiebegeleiding voor alle
kinderen die nog wat extra hulp kunnen gebruiken.
De kinderen worden begeleid door gediplomeerde leerkrachten en leerkrachten in opleiding.
Kinderen met taal- en/of leerstoornissen worden
extra begeleid door de logopedisten.

Wij bieden creatieve activiteiten en workshops in
persoonlijke expressie aan als stimulatie voor de
kinderen tijdens de studiebegeleiding.

Onze visie?
‘School na de school’
Ook als extra steun voor de ouders.
‘Resultaat door begeleiding op maat’
Wat wij belangrijk vinden, is de persoonlijke
begeleiding van elk kind, na de peiling door deskundigen. Onze kinderen worden de volwassenen van
de komende maatschappij. Wij dienen goed voor
hen te zorgen.
‘Kinderen laten kiezen’
Wij zijn van mening dat je kinderen stimuleert
door hen zelf te laten kiezen welke creatieve
activiteiten ze willen doen alvorens aan hun studies
te beginnen. Deze activiteiten zijn erop gericht hen
te helpen bij hun taal, woordenschat, rekenen…

Voor wie?
Ons aanbod richt zich voornamelijk tot drie
verschillende leeftijdsgroepen.

vzw@mariam.be

www.mariam.be

Voor leerlingen van het
secundair onderwijs.
Er worden bijlessen, individuele begeleiding
en extra ondersteuning aangeboden door
leerkrachten van het secundair onderwijs
in volgende vakken: Nederlands, Frans, Engels,
wiskunde, aardrijkskunde, biologie,
chemie (scheikunde), fysica (natuurkunde),
economie, boekhouden…

Voor leerlingen van het
basisonderwijs.
Nadat de taalkennis en het niveau door
de logopedisten werd gepeild, worden
de kinderen tijdens de naschoolse opvang door
ervaren leerkrachten begeleid. Ze worden
geholpen bij het maken van de huistaken en
krijgen extra oefeningen zodat ze hun
achterstand kunnen inhalen.
Een logopediste helpt hen met de Nederlandse taal.

Voor kinderen van de
derde kleuterklas.
Kinderen van de 3e kleuterklas worden
voorbereid op het 1e leerjaar door hen
liedjes, rijmpjes, verhaaltjes en
woordenschatspelletjes aan te bieden
in de Nederlandse taal.

Een greep uit ons aanbod:

• WERELDORIËNTATIE & MUZIEK
als stimulatie voor de algemene ontwikkeling
van het kind;
• TONEELLESSEN
als taalstimulatie en verrijking van de
woordenschat;
• SCHAAKLESSEN
kunnen kinderen helpen om vooruitziend
te leren denken.

Voor ons volledige aanbod
en/of wijzigingen… kijk zéker op
www. mariam . be.
Start van onze lessen?
Onze lessen starten vanaf oktober.
Deze naschoolse studiebegeleiding vindt plaats in
de Oud-Strijderslaan 1 (wijk Malem), 9000 Gent.
Op woensdagnamiddag en zaterdag wordt er
in groep (max. 4 leerlingen) & individueel les
gegeven. Op andere avonden kan er individueel
afgesproken worden met de leerkrachten.
Voor meer info of inschrijvingen,
bel of mail naar:
vzw@mariam.be
Tel. 09/237.08.76 - Gsm 0484/77.16.05

