MATCH FOR BRIGHTER FUTURES
HUISWERKBEGELEIDING & COACHING

WAT?
Kun je wel wat hulp gebruiken
bij je huiswerk? Wil je
nadenken over je dromen voor
de toekomst? Misschien is
Match for Brighter Futures dan
iets voor jou!
Je krijgt bijles van een student
bij een vak wat jij moeilijk
vindt. Deze student luistert
ook naar jou: waarom wil het
niet zo goed lukken?
Samen stel je doelen, zorg je
ervoor dat je cijfers beter
worden en dat je aan de slag
gaat met je dromen.

IN HET KORT
Jij als leerling wordt
gekoppeld aan een student.
Die student is 2 uurtjes per
week beschikbaar.
Je krijgt hulp bij je huiswerk
en het plannen hiervan.
Samen ontdek je jouw
talenten en ga je aan de slag
met je dromen.
Je spreekt af op school of in
een andere openbare ruimte.

VOOR JE OUDERS/
VERZORGERS
Bij Match for Brighter Futures
geven studenten bijles en
coaching aan middelbare
scholieren. Onze studenten
helpen uw kind bij een moeilijk
vakken en bij het leren plannen
van huiswerk. De student
luistert en inspireert. Samen
gaan ze op zoek naar talenten
en gaan ze in gesprek over hun
toekomstdromen.

WIL JE
MEEDOEN?
Overleg met je mentor of het zorgteam!
Zij kunnen jou opgeven voor dit project

De studenten zijn 2 uur per
week beschikbaar en doen op
vrijwillige basis mee (ze zijn
geen professionele
hulpverleners). Ze worden
geselecteerd en getraind door
Match, een project van de
Universiteit Maastricht en de
gemeente Maastricht.
Bij vragen kunt u terecht bij de
mentor of het zorgteam van uw
kind, die kunnen uw vragen
beantwoorden of contact
opnemen met Match.

DIT IS EEN PROJECT VAN

Match
Maastricht

gemeente
Maastricht

Voor de start van het project vindt een
kick-off plaats*: een leuke avond
waarbij je de student die jou gaat
begeleiden beter kunt leren kennen. Je
ouders/ verzorgers mogen er in het
begin ook bij zijn, zo kunnen zij degene
die jou begeleidt ook ontmoeten!
*in overeenstemming met Corona-richtlijnen.

