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Bijles wiskunde en rekenvaardigheid 
 
Bijles wiskunde door K.J. Hellinga  
voor leerlingen van VMBO, MAVO, HAVO, VWO (bovenbouw: A en C) en PABO. 
 
Tijdens mijn loopbaan in de ICT heb ik, naast andere activiteiten, les gegeven. Ook heb ik 
eind jaren negentig met heel veel plezier bijles wiskunde gegeven. Tegenwoordig geef ik 
weer bijles wiskunde.  
Wat betreft het vak wiskunde ben ik persoonlijk in het bijzonder geïnteresseerd in een 
specifiek onderdeel: de topologie. Hierover kan je lezen in mijn weblog: 
www.mijnluchtkastelen.nl. Als je er geen bal van snapt: geen zorgen, het is geen leerstof voor 
de middelbare school. 
 
Aanmelden 
Wanneer je belangstelling hebt om bij mij bijlessen te volgen dan meld je je aan voor een 
intakegesprek per e-mail KJHellinga@gmail.com. We bekijken dan samen wat je kunt en 
waar je problemen mee hebt. We stellen vervolgens een lesprogramma samen. Als het over en 
weer klikt dan maken we een afspraak voor de bijles. 
 
Waar? 
De lessen worden gegeven in het Oude Noorden van Rotterdam. Vlakbij de Zaagmolenstraat.  
Vanaf Centraal Station is het vijftien minuten lopen. Ook te bereiken met tramlijn 4 (halte 
Noordsingel) of tramlijn 8 (halte Zwaanshals) en diverse buslijnen. 
  
Tarieven 
Een les van één uur kost als het gaat om één persoon €17,50. Voor elke tien minuten extra 
wordt €2,50 berekend. Voor twee personen kost één les per persoon €14. Voor elke tien 
minuten extra wordt dan per persoon €2 berekend. Dus als je met z’n tweeën een les van 80 
minuten neemt dan betaal je per persoon €18. 
 
Het is mogelijk om een strippenkaart voor vijf lessen aan te schaffen. Je krijgt dan per les 
€1,50 korting. Voor twee personen bedraagt de korting p.p. €1,20.   
Koop je een strippenkaart voor tien lessen dan bedraagt de korting per les €2,50. Voor twee 
personen bedraagt de korting p.p. €2,00. Samengevat: 
   
Tarief per persoon 1 persoon  2 personen  
 60 minuten Per 10 minuten extra 60 minuten Per 10 minuten extra 
Zonder korting     
Per les €17,50 €2,50 €14 p.p. €2 p.p. 
     
5 lessen met korting     
Aanschaf strippenkaart €80  €64 p.p.  
     
10 lessen met korting     
Aanschaf strippenkaart €150  €120 p.p.  
 
De strippenkaart wordt door mij bewaard en beheerd.  
Een strippenklaart is een half jaar geldig. Dus als je betaling bijvoorbeeld op 12 april 2010 
binnen is dan is de kaart geldig tot en met 11 oktober 2010. 


