
Bijles door en voor leerlingen van het ECL 
 

Bovenbouwleerlingen kunnen zich opgeven om bijles te geven aan onderbouwleerlingen. 

Onderbouwleerlingen kunnen bijles krijgen van bovenbouwleerlingen. Dit alles tegen het schappelijke 

tarief van €5 per bijlesuur. 

 

Hoe verloopt een en ander? 
 Inloggen 

Ga naar https://ecl-bijles.iriscvo.nl en log in met je leerlinggegevens. 

 

 Bijles geven 

1.    Opgeven om bijlessen te geven kan alleen via de site. Je meldt je aan via de bijlesmarktsite voor 

één of meer vakken. Je logt in met je eigen inloggegevens. 

2.    Zodra je je aanmeldt om bijlessen te geven, krijgt je vakdocent een mailtje en keurt jouw 

aanvraag goed of af. Als je bent goedgekeurd, kom je op de markt te staan. Daarna word je door de 

bijlesadministratie gekoppeld aan een leerling. Na koppeling ontvang je een koppel-mail met de 

gegevens van de bijleskrijger. 

  

Bijles krijgen 

1.    Opgeven om bijles te krijgen kan alleen via de site. Je logt in met je eigen schoolgegevens. Je 

kunt je pas inschrijven om bijlessen te krijgen als er een bijlesgever beschikbaar is. Dit zie je doordat 

het vak een donkere kleur heeft en aanklikbaar is op de bijlesmarktwebsite. 

2.    Na een aanmelding voor bijles krijgen worden bijlesgever en bijleskrijger gekoppeld door de 

bijlesadministratie. Hiervoor ontvang je een koppel-mail. Een cc gaat naar vakdocent en mentor. 

  

Als bijlesgever en bijleskrijger zijn gekoppeld 

Na ontvangst van de koppel-mail is het vervolg aan bijlesgever en bijleskrijger zelf. Jullie zoeken 

elkaar op middels de emailadressen die in de koppel-mail te vinden zijn en maken zelf een afspraak 

voor de eerste bijles. 

  

Afspraken 

1.    Een bijles duurt een lesuur van 60 minuten en kost €5 per bijlesuur. 

2.    Bijlesgever en bijleskrijger regelen zelf de betalingen, plaats en tijdstip van de bijlessen, inhoud 

van de bijlessen en dergelijke. De school heeft hier geen bemoeienis mee. 

3.    Zorg dat je als bijlesgever en bijleskrijger reageert op elkaars mail. Mocht een bijleskrijger niet 

reageren op mailtjes van de bijlesgever, dan kan de bijlesgever een mail sturen naar de 

bijlesadministratie. Deze zal dan nagaan bij de mentor waarom de bijleskrijger niet reageert. 

 

https://ecl-bijles.iriscvo.nl/

