
Hulp bij 
je huiswerk 
nodig?

STUKA
huiswerkbegeleiding

Voor meer inFormatie

Kom langs op zaterdagmiddag tijdens de begeleiding

of mail  info@stuka.nl

of bezoek www.stuka.nl

Wil je huiswerkbegeleiding? 
of Wil je ons als vrijwilliger 
helpen met het begeleiden 
van leerlingen?

postbus 61419 

2506 aK  den haag

K.v.K. s155990 den haag

“Het maken van huiswerk 
hoeft niet vervelend te zijn”
een leerling

“Wiskunde is nu een stuk 
makkelijker”
een leerling

“Ik heb niet zoveel vragen 
maar Stuka geeft me de rust 
om mijn huiswerk te maken”
een leerling

“Ik heb bij Stuka leren 
uitleggen”
een begeleider

“....het is ook 
gewoon gezellig...”
een leerling en een begeleider

“Wij als gemeente 
staan achter 
de huiswerkbegeleiding”
gemeente den haag

te bereiken met 
tramlijn 6, 11 of 12: halte hoefkade

WWW.STUKA.NL

tiJd

Zaterdagmiddag 

tussen 14.00 en 17.00 uur

loCatie

Buurtcentrum “de Burcht”

Stortenbekerstraat 201

Den Haag



Kwaliteit 

Om de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden 

krijgen de begeleiders jaarlijks een training en zijn er 

thema-avonden pedagogiek en didactiek. Het begeleiden 

gaat volgens een vaste methodiek, waarbij zowel aandacht 

is voor de directe hulp als voor het in de gaten houden van 

de prestaties over langere termijn. 

één À twee Keer per maand

Van de begeleiders wordt verwacht dat zij één à twee keer 

per maand aanwezig zijn. Er wordt in overleg een rooster 

opgesteld zodat elke zaterdag voor alle vakken de juiste 

begeleiders aanwezig zijn.

leuK team

Met zijn allen vormen we een leuk 

team met als doel jongeren bij hun 

studie te helpen. Daarnaast hebben 

we regelmatig informele en vooral 

gezellige activiteiten.

de begeleiding

Stuka biedt je een rustige omgeving, waar je zelfstandig je 

huiswerk kunt maken. Daarbij geven we je zoveel mogelijk 

ondersteuning. We beantwoorden je vragen of helpen je bij 

je huiswerk-planning. Begeleiding wordt gegeven in onder 

andere de vakken: 

• Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde,  

• Nederlands, Engels, Duits, Frans,

• Economie, Aardrijkskunde, Geschiedenis

Computers

Voor het maken van werkstukken en/of verslagen 

kan je bij ons een computer en internet gebruiken.

Wij kunnen je helpen met de meest gangbare 

computerprogramma’s.

Voor wie

Voor leerlingen van: 

• de basisschool groep 8,

• VMBO, HAVO, VWO

• eerste jaar van vervolgopleidingen.

de begeleiders zijn allemaal enthousiaste 
vrijwilligers. sommigen zijn zelf student of net 
afgestudeerd, anderen hebben een full-time 
baan en doen dit erbij omdat ze het belangrijk 
vinden om te helpen.

de huiswerkbegeleiding is geheel gratis. 
Je bepaalt zelf wanneer je komt en voor welke 
vakken je huiswerk wilt maken. of het nou 
engels, economie of wiskunde is, je hoeft je 
hand maar op te steken en een begeleider 
staat voor je klaar. bij stuka nemen we de tijd 
voor je, net zolang tot je het echt begrijpt!

aChtergrond 
Stuka bestaat als organisatie al meer dan 30 jaar en is in 

1975 begonnen als werkgroep die bekend stond onder de 

naam “de huiswerkbegeleiding”. 

studeren 
Het woord “Stuka” komt uit het Surinaams en betekent 

vrij vertaald “studeren”. 

Stuka

stuka geeft gratis huiswerkbegeleiding aan 
leerlingen van het middelbaar onderwijs 
en de laatste klas van de basisschool. we 
begeleiden elke zaterdag van 14 tot 17 uur 
in buurthuis de burcht. Kom vrijblijvend een 
keer langs!

De Leerlingen De Begeleiders

WWW.STUKA.NL

 ةيسردملا تابجاولاب مايقلل ةدعاسم Stuka مدقت
 ميلعتلا يف مهتسارد نوعباتي نيذلا ذيمالتلل
 ميلعتلا نم ةريخألا ماسقألا يفو يوناثلا
.(اناجم) لباقم نودب كلذو يئادتبالا
 نم تبسلا موي لك ذيمالتلا ةسارد ىلع فرشن نحن
 يحلا يدان يف ءاسم ةسماخلا ىلا ةيناثلا ةعاسلا
De Burcht
 مازتلا يأ نودب ةرم انورز اولاعت

stuka Cumartesi saat 14:00 - 17:00 arasi. ilk 
okul (grup 8’) ve ortha okula hazirlanan vede 
ortha okullar okuyan genclerin ev odevlerine 
bedava yardimci olmak tadirlar. sizlerde 
cocuklariniz icin bize Cumartesi gunleri stuka 

(de burcht) bilgi alip kayit yaptira bilirsiniz


