
 Professioneel
     Vriendelijk
            F lexibel

Allea huiswerkbegeleiding te
Houten: bijlessen en coaching
voor alle vakken op alle niveaus. 

Onze gespecialiseerde en
ervaren medewerkers helpen jou
graag. Het maakt niet uit of het
om één vak gaat of meerdere.
Wij helpen jou bij je opleiding.

Samen bekijken we wat voor
jou werkt en stemmen we de 
lessen af op wat jij nodig hebt. 
Gesteund door jouw bijlesdocent, 
zet jij effectieve stappen in de
goede richting.

Het team van Allea geeft al meer
dan 10 jaar bijles. Wij helpen

ook jou graag.  

Voor leerlingen 
in het examenjaar is er speciale aandacht 

voor een goede voorbereiding op het 
examen. Examentraining? Vraag 

naar de mogelijkheden. 

Doe ook je
 voordeel met     

        Allea! 

’’ Dacht niet dat ik
over zou gaan dit
jaar, maar met de
hulp en ondersteuning
van Allea lukte het wel!’’ 

Allea 

Maria Koppenol
06 - 45 49 47 17
bijlessen@allea.nl
Nedercamp 36
3992 RP Houten      www.allea.nl



We horen graag van jou:
06 - 45 49 47 17
bijlessen@allea.nl
www.allea.nl

F lexibel
Heb je extra tijd nodig dan 
kijken we hoe we dat voor je 
kunnen regelen. 

Bij Allea betaal je alleen voor de 
uren die je daadwerkelijk les hebt.

Verhinderd? Bij ons kun je tot 24 
uur van te voren afzeggen.

Wel zo eerlijk!

Professioneel
Allea biedt begeleiding voor  
speciaal onderwijs, vmbo, havo
en vwo. 

Onze professionele bijlesdocenten 
hebben de expertise in huis om je te 
helpen met elk vak en op elk niveau.

Zo zorgen we er voor dat jij de 
ondersteuning krijgt die je helpt om 
je prestaties te verbeteren.

Vriendelijk
Wij helpen je met een aanpak die voor jou 
prettig is en die bij jouw manier van leren past.

Bel of mail ons gerust voor meer informatie
of een vrijblijvend gesprek. We kijken dan
samen wat jou verder helpt.

’’Met hulp van 
 Allea maakte ik van
 mijn magere zesjes
 mooie dikke zevens. 

    
Bedankt Allea!’’


