WAAR MOET IK ME MELDEN?
Vanaf 23 september vindt het
spreekuur elke dinsdag het 8 e en 9 e
uur plaats in lokaal 110 en 111 voor
de vakken wiskunde, natuurkunde,
scheikunde en biologie. Tevens kun
je er vanaf oktober ook terecht voor
vragen over het "bijspijkerprogramma
rekenexamen”.

HOEVEEL KOST HET SPREEKUUR?
Het spreekuur is een service van het
Stedelijk College Eindhoven. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Het geeft je de
mogelijkheid onduidelijkheden of
leerproblemen aan te pakken!

Spoorboekje
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HOE LANG DUURT HET
SPREEKUUR?
De studenten zijn in principe 1½ uur
aanwezig. Er is plaats voor een
beperkt aantal leerlingen per lokaal.
Als meerdere leerlingen dezelfde
vraag hebben, kunnen die natuurlijk
tegelijk geholpen worden.

Schooljaar 2014-2015

”vragen staat vrij!”

HOE VAAK MAG IK
GEBRUIK MAKEN VAN
HET SPREEKUUR?
Je mag zo vaak als je zelf wilt
gebruik maken van het spreekuur.
Belangrijk is wel dat je je hulpvraag
zo goed mogelijk formuleert. Neem
ook altijd je boek of ander leermiddel
mee, zodat je vraag goed beantwoord
kan worden.
Mocht je meer hulp of tijd nodig
hebben voor het oplossen van een
vraag, maak dan een afspraak met je
docent of bezoek het spreekuur
opnieuw.

- HET SPREEKUUR doe er je voordeel mee!
Wij zijn benieuwd hoe jij het spreekuur
ervaart. Je vragen en opmerkingen kun je
mailen via
spreekuur@stedelijkcollege.nl
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FAQ SPREEKUUR
WAAROM EEN SPREEKUUR?

Uit de leerlingenquêtes is gebleken
dat veel leerlingen het op prijs stellen
om uitleg/hulp te krijgen van
docenten buiten het reguliere rooster.
Maar de juiste docent vinden op een
tijdstip waarop zowel deze docent als
jijzelf tijd voor elkaar hebben, blijkt
soms moeilijk te realiseren. Vandaar
dat het Stedelijk College Eindhoven
het spreekuur voor alle leerlingen
vanaf leerjaar 3, heeft ingevoerd als
extra mogelijkheid om
studieproblemen aan te pakken. Dit
jaar kunnen leerlingen ook terecht
met vragen over het
“bijspijkerprogramma rekenexamen”.
Het spreekuur wordt verzorgd door
studenten.

WANNEER VINDT HET
SPREEKUUR PLAATS?

Vanaf 23 september vindt het
spreekuur plaats elke dinsdag het 8e
en 9e uur in de lokalen 110 en 111.

IS HET SPREEKUUR VERPLICHT?

Het spreekuur is niet verplicht, maar
leerlingen kunnen wel, bijvoorbeeld
door hun mentor of vakdocent,
geadviseerd worden om gebruik te
maken van deze service.
Een leerling die gebruik maakt van
het spreekuur toont hiermee zijn of
haar positieve inzet. Uiteraard wordt
dit meegenomen bij vergaderingen of
beoordelingsgesprekken. De
leerlingen die meedoen met het
“bijspijkerprogramma rekenexamen”

kunnen wel verzocht worden naar het
spreekuur te komen, als daar aanleiding
toe is.

WIE ZIJN DE SPREEKUURSTUDENTEN?
De spreekuurstudenten zijn senior
studenten van onder meer de Technische
Universiteit Eindhoven en de Universiteit
van Tilburg. Deze studenten worden door
het Stedelijk College Eindhoven ingehuurd
voor het realiseren van extra uitleg en
begeleiding.

IS HET SPREEKUUR UITSLUITEND
BEDOELD OM VRAGEN TE STELLEN?
Nee. Je kunt als je wilt tijdens het
spreekuur vragen stellen, maar je kunt er
ook voor kiezen om bijvoorbeeld in het
spreekuurlokaal lastige opgaven te
oefenen. Indien nodig kun je dan om hulp
vragen.
Let wel: Het spreekt voor zich dat het
lesprogramma en je eigen docent bepalend
zijn wat betreft de vakinhoud en de
beoordeling.

HOE SCHRIJF IK ME IN?
Voorlopig zal het spreekuur werken op
basis van: “wie het eerst komt, die het
eerst maalt”. Je hoeft je dus niet in te
schrijven. Als je vooraf wil aankondigen
dat je langskomt, kan dat via
spreekuur@stedelijkcollege.nl.

OPGEMERKT?
Dat je gebruik hebt gemaakt van een
bepaald spreekuur zal worden
teruggekoppeld naar je vakdocent en
mentor. Zo wordt opgemerkt dat je je
extra inzet voor je studie!

WELKE VAKKEN DOEN MEE?
Op basis van de behoefte van
leerlingen is gekozen voor de volgende
spreekuurvakken: biologie,
scheikunde, wiskunde en natuurkunde.

KAN IK OOK CONTACT OPNEMEN
BUITEN HET SPREEKUUR?
Buiten het spreekuur kun je je vragen
en opmerkingen mailen via
spreekuur@stedelijkcollege.nl

