
Menukaart
Wie wil er nou niet z’n eigen shampoo maken of zelf 

snijden in een echte inktvis? Vanaf komend schooljaar kan 

dit weer bij IVIO@School.

Het grootste voordeel van practicumlessen is dat 

leerlingen door het zelf doen, zien en ervaren, beter 

begrijpen wat de theorie inhoudt.

Maar daarnaast is het toch ook gewoon heel leuk? Kies  

5 practicumlessen uit onze menukaart en bel met ons voor 

de beschikbare data.

 De lessen worden op school gegeven en verzorgd  

 door een vakdocent van IVIO@School

 Wij regelen alle materialen en benodigdheden

 Wees er snel bij, er zijn maar beperkte data  

 beschikbaar

 Kosten € 500,- per dag, bestaande uit 5 lesuren

Practicumlessen  
voor extra beleving!

Enkele voorbeelden van 
practicumlessen in de onder- en 
bovenbouw:

 Inktvis-snijpracticum

 Osmose

 Hart-snijpracticum

 Onderzoek waterkwaliteit

Heeft u nog leermiddelen nodig? Of mist u nog een 

woordenboek, Bosatlas, Binas of (grafische) rekenmachine? 

Ook dit kunt u allemaal aanschaffen via IVIO@School. Mail 

uw bestelling naar info@ivioschool.nl en wij zorgen ervoor 

dat deze dezelfde dag nog wordt verwerkt.

Extra lesmaterialen 
nodig?

Naast de vertrouwde deskundigheid en persoonlijke 

service, die u van ons gewend bent, kunt u dus voor nog 

meer zaken bij ons terecht. Stel uw eigen menu samen en 

neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Heeft u advies nodig?

Mail naar  

info@ivioschool.nl  

of bel 0320 - 29 23 80

Met IVIO@School bereid je de leerlingen uitstekend voor 

op het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Maar soms heb je 

als leerling toch nét even wat extra ondersteuning nodig. 

Dit kan nu met de examentrainingen van IVIO@School  

4 interactieve online groepslessen van 45 minuten per les.

 Online lessen via Teams

 Inclusief voorbereidingsopdrachten

 Periode februari t/m april

 Kosten € 40,- per vak, per leerling

Examentraining  
als extra steuntje  
in de rug!

Hebben uw leerlingen behoefte aan extra 

contactmomenten met één van onze vakdocenten? Vraag 

dan onze online strippenkaart aan. De strippenkaart geeft 

recht op 5 of 10 online lessen van 45 minuten en kan voor 

meerdere leerlingen worden ingezet.*

 Kosten voor 5 online lessen € 275,-

 Kosten voor 10 online lessen € 500,-

*Afhankelijk van beschikbaarheid van docenten.

Strippenkaart voor 
extra online lessen!


