TALENT

POWERED
BY HIP

Meer weten over HIP?

1 0 -14 O N DE RWIJ S

Bel 030-303 66 08
Lees www.ditiship.nl
Mail info@ditiship.nl
App 06-13358269

MEER TIJD
OF MEER
UITDAGING

Of laat je nummer of mailadres achter, zodat wij
contact met jou kunnen opnemen!

POWERED BY HIP

‘1-OP-1 LES = 100% SUCCES’

10 -14 JA AR O N DE RWIJ S
LES
OP JOUW
NIVEAU,
IN JOUW
TEMPO

Heeft je kind meer uitdaging
nodig op school? Of juist wat
meer tijd? Bij HIP 10-14 onderwijs kan het allebei. Hier werken
ze een leerachterstand weg,
krijgen meer tijd voor het schooladvies, volgen alvast vakken van
het voortgezet onderwijs of
krijgen meer uitleg of verdieping
in de lessen. Met maatwerk en
1-op-1 onderwijs ontwikkelt elke
leerling bij HIP zich in zijn of
haar eigen tempo.
PARTICULIER ONDERWIJS
VOOR 10- T/M 14-JARIGEN
Kinderen uit groep 7, 8 en uit klas
1 en 2 van het voortgezet onderwijs
komen bij HIP 10-14 samen in één
klas. Een kleine klas waar ze persoonlijk les krijgen volgens hun
eigen leerplan: op het eigen niveau
en in het eigen tempo. Zo wordt
leren effectief en uitdagend, want
het lesaanbod past precies bij de
leerbehoefte van het kind zelf.
WEG LEERACHTERSTAND
Niet elke leerling is in groep 7 of 8

toe aan het voortgezet onderwijs!
Bij HIP kan dat; hier krijgen ze dan
les in vakken van de middelbare,
volgen Engelse themalessen
en krijgen meer verdieping in
de lesstof.
SCHOOLADVIES DAT PAST
Met 10-14 onderwijs komt het
schooladvies wat later. Elk kind
heeft dus meer tijd om zichzelf
te ontwikkelen. Het schooladvies
past daardoor altijd beter bij het
kind zelf!

al toe aan het voortgezet onderwijs. Bij HIP hoeft dat ook niet.
We oefenen extra met wat nodig
is, werken leerachterstanden weg
en geven kinderen de tijd om zich
te ontwikkelen.
EERDER NAAR DE MIDDELBARE
Voor sommige leerlingen duren
die laatste jaren van de basisschool veel te lang. Zij zijn allang
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HIP 10-14 IS VOOR
KINDEREN DIE:
•E
 en schooladvies willen dat
wel bij ze past
•E
 en leerachterstand willen
wegwerken
•M
 eer uitdaging in de lessen
zoeken
•E
 erder vakken van het VO
willen volgen
•T
 oe zijn aan een groep met
oudere leerlingen
•M
 eer ondersteuning of
begeleiding nodig hebben
•N
 og moeten leren plannen
en/of leren
IN- EN UITSTROMEN
Bij HIP 10-14 kunnen de leerlingen
op elk moment in- en uitstromen
en daarna makkelijk doorstromen
naar het reguliere onderwijs.
Of ze blijven op De School van
HIP; een particuliere school voor
het basis- en voortgezet onderwijs.
Onze aanpak is persoonlijk,
1-op-1 en daardoor heel effectief:
sinds 2019 is 100% van onze
leerlingen geslaagd!

MEER WETEN?
HIP 10-14 is in Laren
en Bilthoven.
Neem contact met ons
op voor vragen of om
kennis te maken.
Of check de site voor
meer info:
https://ditiship.nl/
hip-10-14/
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