Je gaat binnenkort naar Molendrift.
Hieronder kun je lezen voor wie Molendrift is.
Ook staat er wat we doen.

Voor wie?
Iedereen die iets moeilijk vindt, kan bij ons langskomen.
Misschien vind je het moeilijk om een proefwerk Duits of Frans te leren.
Of je schiet vaak in de stress als je een spreekbeurt hebt.
Of het lukt je maar niet om je huiswerk op tijd af te hebben.
Eigenlijk kun je met alle soorten leerproblemen bij ons terecht.
Maar dat is niet het enige.
We helpen namelijk ook veel leerlingen die een ander probleem hebben.
Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om contacten met andere leerlingen te
leggen?
Of heb je thuis vaak ruzie?
Zie je er bijna elke dag als een berg tegenop om naar school te gaan?
Ook met dat soort dingen kunnen we iets voor je betekenen.
Kortom, je kunt voor verschillende soorten problemen hulp van ons krijgen.

Wat doen we?
Samen met jou zoeken we uit waarmee jouw probleem te maken heeft.
Dan weten we de oorzaak.
Ook zoeken we samen uit op welke manier het anders kan.
Dan weten we welke trucjes jou helpen.
Daarna helpen we jou om het probleem aan te pakken.
We proberen te bereiken dat je er na een tijdje minder last van hebt.

Geen huiswerkinstituut
Molendrift is geen huiswerkinstituut.
Er zijn twee verschillen tussen een huiswerkinstituut en Molendrift:
1 Op een huiswerkinstituut maak je je huiswerk. Bij Molendrift doe je
dat niet. Soms gebruiken we wel huiswerkopdrachten om samen een
nieuwe leermanier te oefenen.
2 Op een huiswerkinstituut ben je klaar als je je huiswerk af hebt.
De volgende dag ga je er weer heen. Dit doe je net zolang als je hebt
afgesproken. Bij Molendrift kom je niet elke dag, maar bijvoorbeeld eens
per week. Zodra het beter met je gaat, kom je minder vaak langs. Na een
tijdje kun je weer zelfstandig verder. Dan stoppen we met de hulp.

Vragen?
Heb je nog vragen?
Stel ze gerust tijdens het eerste gesprek dat je bij Molendrift hebt.
In dat gesprek maken we kennis met elkaar.
Je kunt dan vertellen waar je mee zit.
We leggen daarna uit op welke manier we jou kunnen helpen.

Nieuwsgierig?
Als je meer over ons wilt weten, kun je op onze website
kijken: www.molendrift.nl

