Goede voornemens met Maltha insCool®
Allereerst de beste wensen voor 2019! Hopelijk heeft u allen kunnen genieten
van een fijne kerstvakantie en mooie feestdagen! Meteen starten met goede
voornemens in 2019? Lukt het uw kind niet om het dagelijkse huiswerk goed
te organiseren en te plannen? Begint uw kind altijd nét te laat met huiswerk
of voorbereidingen voor toetsen? Wellicht heeft uw kind net dat duwtje in de
rug nodig om 2019 goed in te gaan. Maltha insCool® helpt! Begin direct met
goede voornemens, ga voortvarend het nieuwe jaar in en ontvang €75-,
korting!
Al vele jaren biedt Maltha insCool® huiswerkcoaching op het
Heerenlanden. De huiswerkcoaching vindt elke maandag tot en met
donderdag vanaf 15.15 uur plaats in lokaal C21. Wij bieden een rustige,
gestructureerde leeromgeving, waarin wij de leerlingen coachen en
begeleiden in het plannen en aanpakken van hun huiswerk. We controleren,
rapporteren en houden u als ouders op de hoogte. Ouders ervaren dat de
leerlingen veel baat hebben bij de huiswerkcoaching. ‘Onze zoon gaat met
veel plezier naar Maltha insCool® en heeft daar geleerd om efficiënt en slim
met zijn huiswerk om te gaan.’ - Tom (huidige leerling insCool)
Naast de huiswerkcoaching verzorgt Maltha insCool® verder op het
Heerenlanden:
● Studiecoaching ● Faalangstreductietraining ● Bijlessen
● Planlessen
● Mentoraat
Maltha insCool® helpt graag bij het begeleiden en coachen van leerlingen bij
hun huiswerk. Blijkt dat uw kind wel wat extra hulp kan gebruiken, dan wil ik
u graag attenderen op onze ‘Goede Voornemens’ actie. Wanneer u zich in
de maand januari 2019 aanmeldt voor de huiswerkcoaching, dan ontvangt u
€75-, korting op de eerste factuur!
Twijfelt u nog of over huiswerkcoaching? Probeer de huiswerkcoaching voor
een week GRATIS en beoordeel dan of de huiswerkcoaching uw kind kan
helpen.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem voor meer informatie of een
vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op via onderstaande
contactgegevens of bezoek de website www.malthastudiecoaching.nl.
Met vriendelijke groet,
Michaël van Putten
T: 030-2292039
E: farel@instituutmaltha.nl
W: www.malthastudiecoaching.nl

