
Nieuw m.i.v. schooljaar 2020-2021: Vespucci Huiswerkbegeleiding  
op dinsdag- en donderdagmiddag! 
  
Met veel enthousiasme start Quirine Franken-Lisman na de zomer met vaste 
huiswerkbegeleiding op het Vespucci College, in eerste instantie op dinsdag- en 
donderdagmiddag. Maar 'huiswerkbegeleiding' dekt de lading niet van hetgeen zij aanbiedt. 
In lijn met de door school aangeboden mentorbegeleiding leren kinderen effectief plannen, 
overzicht creëren, huiswerk maken, toetsen leren en worden ze op tijd overhoord. Tijdens 
deze middagen kan ook individueel bijles worden gegeven aan die kinderen die hier 
behoefte aan hebben. Om ervoor te zorgen dat de kinderen gedurende de middag hun 
concentratie kunnen behouden, zal tussendoor eveneens een sportmoment zijn, onder 
begeleiding van meester Pim. Op basis van het aantal aanmeldingen zullen extra 
begeleiders/docenten worden ingezet, zodat elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. 
  
Het middagprogramma ziet er globaal als volgt uit (vanaf 12u40 tot uiterlijk 17u00): 

• Een gezonde warme lunch van Chris’ Kitchen (catering van Christine van Till-de Nooy) 
• Blok 1: weekplanning opstellen, starten met huiswerk maken/leren 
• Pauze: sportieve activiteit  
• Blok 2: vervolg huiswerk en/of bijles 
• Blok 3: nakijken huiswerk en indien relevant mondelinge overhoring 

Het is haar persoonlijke uitdaging om ervoor te zorgen dat de kinderen met plezier naar 
huiswerkbegeleiding komen. Quirine zal op positieve wijze de kinderen motiveren om het 
beste uit zichzelf te halen. 
De eerste twee weken biedt zij gratis aan; de huiswerkbegeleiding start op dinsdag 8 
september. U kunt vervolgens bepalen of de begeleiding effectief is voor uw kind. Hierna zal 
het maandtarief naf 200 zijn voor 1 middag per week en naf 360 voor 2 middagen per week 
(dit is inclusief warme lunch). Extra bijles op andere momenten is mogelijk, in overleg. 
 
Quirine Franken-Lisman studeerde chemische technologie aan de Technische Universiteit 
van Delft en is gepromoveerd in de celbiologie & histologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zij heeft meer dan 12 jaar voor DSM gewerkt in diverse leidinggevende functies. 
Ze heeft ruime ervaring in het aansturen, begeleiden en coachen van mensen, jong en oud. 
In 2017 verhuisde Quirine naar Curaçao, waar ze met veel plezier begon als Head of 
Recruitment bij Balance Caribbean. Met een zwak voor pubers begint ze nu aan een 
volgende stap in haar carrière. Naast de huiswerkbegeleiding zal ze parttime blijven werken 
voor Balance. Quirine is getrouwd en moeder van 3 kinderen. 
  
Bent u geïnteresseerd? Meld uw kind dan vóór 28 augustus 2020 aan door een email te 
sturen aan info@vespuccicollege.net met als onderwerp ‘Aanmelding Huiswerkbegeleiding’. 
Hierin graag de volgende zaken aangeven: naam kind, klas, vakken waar hij/zij moeite mee 
heeft, welke dag(en) huiswerkbegeleiding. 
 
Heel graag tot gauw!!  
Hartelijke groet, 
Quirine Franken-Lisman 
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