Delft, 1 maart 2016
Betreft: lenteschool 2016
Beste ouder/verzorger,
De komende meivakantie van 2016 doen wij mee met de lenteschool.
Grotius heeft de afgelopen 3 jaar meegedaan met de zomerschool met als doel het
doubleren terug te dringen. Onze ervaringen zijn niet volledig positief. Niet alle leerlingen
die de zomerschool gedaan hebben zijn in het daarop volgende schooljaar zodanig beter
dat ze dat schooljaar succesvol hebben kunnen afronden.
Daarom hebben we besloten om de zomerschool niet meer aan te bieden, maar om de
lenteschool aan te bieden.
Wat is de doelstelling van de lenteschool?
De lenteschool is voor een leerling een kans om tijdens een korte, maar intensieve
periode in de meivakantie eventuele opgelopen achterstanden weg te werken om zo een
betere kans te hebben om bevorderd te worden.
Wat houdt de lenteschool in?
De lenteschool vindt plaats tijdens de twee weken van de meivakantie, van 25 april
t/m 06 mei (m.u.v. 27 april en 5 mei).
Tijdens de prognosevergaderingen in maart en april bepalen de docenten wie in
aanmerking komt voor een kans in de lenteschool. De leraren en mentoren kijken niet
alleen naar het aantal onvoldoendes, maar ook naar andere ontwikkelingsaspecten die
schoolsucces beïnvloeden en naar bijzondere omstandigheden (denk daarbij bijvoorbeeld
aan langdurige ziekte).
De lenteschool wordt uitgevoerd door BMC/EduStaf/Studiekring.
Wij kiezen bewust voor werken in een andere setting met een andere aanpak, omdat de
ervaring leert dat dat erg goed werkt.
Andere kenmerken van de lenteschool zijn:
• per vak 1 week lang intensief aan het werk met de stof;
• deelname kan voor maximaal 2 vakken;
• bij deelname voor 1 vak is de periode 25 t/m 29 april;
• dagelijks van 9.30 uur tot 15.00 uur;
• 1-op-6 begeleiding;
• focus op inhoud en studievaardigheden;
• het pedagogische klimaat bestaat uit een positieve en enthousiaste sfeer,
gelijkwaardigheid en rust.
De lenteschool is een voorwaardelijk en vrijwillig traject; aan het eind van de lenteschool
maakt de leerling een of meer toetsen, die vooraf door de leraren zijn vastgesteld.
De resultaten van de toets worden in de bespreking op de overgangsvergadering
meegenomen en dat resultaat kan van invloed zijn op wel/niet bevorderen van de
leerling.

Meedoen?
Wanneer u denkt dat uw zoon/dochter in aanmerking komt voor de lenteschool omdat
hij/zij langdurig afwezig geweest i.v.m. ziekte of als er sprake is van andere redenen die
hebben geleid tot achterstanden, kunt u dit aan de mentor kenbaar maken.
Het is echter wel zo dat de docenten tijdens de prognosevergadering hierover
een definitief besluit zullen nemen.
Bovendien is het maximum aantal deelnemers vastgesteld op 30 leerlingen voor onze
hele locatie.
Als u vermoedt dat uw kind het dit jaar wellicht niet gaat halen en een kans gaat krijgen
de lenteschool te doen, is het verstandig om bij het plannen van de meivakantie alvast
rekening te houden met de lenteschool.
Met vriendelijke groet,
Jan Vesseur
directeur

