Inschrijfformulier ‘Let Me Help!’, Sittard, schooljaar 2022-2023
Gegevens leerling
Voor- en achternaam:
Geboortedatum:
Tel.:
E-mailadres:
School:
Schooltype:

O
O
O
O
O
O

vmbo-BB
vmbo-KB
vmbo-TL
havo
vwo
anders

Leerjaar:

O
O
O
O
O
O

1
2
3
4
5
6

Bijzonderheden leerling:

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Tel.:
E-mailadres:

Z.o.z. voor inschrijving examentraining, bijlessen, maatwerk lessen en ondertekening.
Let Me Help!
Kastelenweg 38, 6136 BJ SITTARD | 06-81 56 25 69 | info@let-me-help.nl | www.let-me-help.nl KvK:
80372732

Soort begeleiding, tarieven per leerling (m.i.v. 01-09-2022):

O
O
O

O
O

O

Eindexamenklas en/of vóór- eindexamenklas (start is mogelijk op elk gewenst moment):
Examentraining Engels individueel: Leesvaardigheid, 10 klokuren
Prijs: €325,Examentraining Engels 2-6 personen: Leesvaardigheid, 10 klokuren
Prijs: €275,Ondersteuning bij: PTA’s en Examentraining Engels individueel, 15 klokuren
Prijs: €450,Vanaf klas 1 (start is mogelijk op elk gewenst moment):
Bijles Engels individueel: Grammatica en/of één of meerdere vaardigheden, 10 klokuren
Prijs: € 325,Bijles Engels 2-6 klasgenoten of leerlingen die in een gelijksoortige klas van dezelfde school
zitten: Grammatica en/of één of meerdere vaardigheden, 10 klokuren
Prijs: € 275,Bijles Engels maatwerk individueel: Leerstof en aantal klokuren in overleg, losse les
Prijs: €32,50 per klokuur

Bovengenoemde examentrainingen en bijlessen worden gedurende het gehele schooljaar gegeven
en kunnen in overleg op elk gewenst moment starten.

Intensieve examentraining (rondom de meivakantie of vóór een herexamen):
Kies je in je eindexamenjaar liever voor intensieve examentraining (een aantal lessen kort vóór het
eindexamen), kruis dan één van onderstaande opties aan. Exacte lesdata en aantal klokuren in
overleg. Advies: Minimaal 8 klokuren Prijs: €32,50 per klokuur.
O Int. examentraining CSE tijdvak 1, groepje 2-6 leerl.: rondom de meivakantie (22 april-7 mei)
O Int. examentraining CSE tijdvak 1, individueel: rondom de meivakantie (22 april-7 mei)
HERKANSING:
O Int. examentraining CSE tijdvak 2 (of 3, indien van toepassing), groepje 2-6 ll.: datum in
overleg
O Int. examentraining CSE tijdvak 2 (of 3, indien van toepassing), individueel: datum in overleg

Ondergetekende verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te hebben
bevonden en zich hiermede op te geven als cursist van ‘Let Me Help!’.
Plaats en datum:
Handtekening ouder/verzorger:
Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld en ondertekend per e-mail terugzenden of inleveren op
leslocatie (Kastelenweg 38, 6136 BJ SITTARD).
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