
 
 

Op zoek naar betaalbare individuele bijles? 

Beste leerlingen en ouders van Dongemond College Raamsdonksveer, 
  
Mag ik me even voorstellen? Ik ben Lieke van Dongen, oud-leerling van het Dongemond College en nu werkzaam voor 
TopTutors. Sinds enkele jaren heeft het Dongemond College een samenwerking met deze organisatie. TopTutors heeft 
als doel om kwalitatieve begeleiding in de vorm van individuele bijles voor alle leerlingen beschikbaar te maken. Dus ook 
voor jou. 
 
TopTutors, wat is dat? 
TopTutors is een landelijke organisatie, die samenwerkt met ruim 90 middelbare scholen. Deze samenwerking zorgt 
ervoor dat ze de meest geschikte (oud-)leerlingen kan bereiken om bijles te geven.  
En ook jij kunt je voordeel doen met dit netwerk! Hoe dan? Lees even verder. 
 
Wat bereik je er mee? 
Wellicht heb jij meer tijd nodig om een vak te beheersen en kan je wat extra oefening gebruiken. Of je vindt het fijn dat 
iemand je de stof nog eens rustig, in je eigen tempo, uitlegt. Door individuele bijles is die persoonlijke aanpak op maat 
mogelijk. Meer vertrouwen in de vakken van school, minder stress bij toetsen en betere resultaten…tof toch?! 
 
Lekker gemakkelijk: een vast aanspreekpunt op school. 
Elke lokale bijlesafdeling wordt geleid door een zogenaamde “Managing Tutor”. Dit is degene waar je terecht kunt met 
algemene vragen of verzoeken over de bijlessen. En hier, op het Dongemond College, kan ik met trots zeggen dat ik dat 
ben. Op deze manier zorgen wij, TopTutors en ik, voor een persoonlijke aanpak van jouw ondersteuningswens.  
 
Wat betaal je ervoor? 

• Voor welk vak dan ook; een bijles kost € 17,50 per klokuur en kan op school, thuis of online plaatsvinden; 
afhankelijk van de beschikbaarheid van tutors en waar jij je het prettigst bij voelt.  

• Daarnaast rekent TopTutors een eenmalig bedrag van €15,00 euro aan bemiddelingskosten per schooljaar. Dit 
wordt pas gerekend als je daadwerkelijk bijlessen afgenomen hebt.  

• Er zijn geen pakketvormen of minimale afnamen in het aantal bijlessen; je betaalt dus alleen wat je afneemt. 

Inschrijven of contact? 
Ben je dus op zoek naar betaalbare bijles? Ga dan naar www.toptutors.nl of meld je direct aan via het online 
inschrijfformulier. Hierbij selecteer je locatie Raamsdonksveer. 

Voor meer informatie of vragen kun je me altijd een mail sturen via liekevandongen@toptutors.nl   

Met vriendelijke groet, 
 

Lieke van Dongen 
Managing Tutor Dongemond College 
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