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de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 2 en 3 m/h/v, 4 h/v en 5v
Lenteschool 2017
maart 2017

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief vindt u informatie over de Lenteschool voor de leerlingen van de leerjaren 2 en 3
m/h/v/, 4 h/v en 5v.
Wat is de doelstelling van de Lenteschool?
De Lenteschool is voor de leerling een kans om opgelopen achterstanden weg te werken tijdens een
korte, maar intensieve periode in de tweede week van de meivakantie. Daardoor vergroot de leerling
zijn of haar kans op bevordering.
De leerlingen die in aanmerking komen voor de lenteschool:
• voldoen niet aan de bevorderingsnorm;
• hebben een achterstand voor een vak dat te repareren is;
• kunnen extra training in studievaardigheden goed gebruiken.
Wat houdt de Lenteschool in?
De Lenteschool is een vrijwillig traject waaraan leerlingen onder bepaalde voorwaarden kunnen
deelnemen. Omdat de Lenteschool nu nog wordt gesubsidieerd vanuit het ministerie van OCW en wij
het aanbieden van deze kans van groot belang vinden, zijn er geen kosten verbonden aan deelname
aan de Lenteschool.
De Lenteschool vindt plaats tijdens de tweede week van de meivakantie, van maandag 1 mei 2017 tot
en met donderdag 4 mei 2017. De locatie is Jac. P. Thijsse College, De Bloemen 65 te Castricum.
Een externe partij, Studiekring, draagt zorg voor de uitvoering van de Lenteschool. Zij is gedurende
deze week verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma en zorgt voor bekwame docenten
en een verantwoorde programma-aanpak.
Er zijn voldoende pauzes en de lunch wordt verzorgd door de school.
Hoe gaat dit in de praktijk?
Wanneer na bespreking door de teamleider en de mentor uw zoon/dochter voor de Lenteschool in
aanmerking blijkt te komen, neemt de mentor contact met u op. De vakdocent heeft aangegeven
welke stof uw zoon/dochter (nog) niet goed beheerst. Naast de vakgerichte training tijdens de
Lenteschool vindt ook één dagdeel een training plaats in studievaardigheden.
U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de zomerschool door voor 1 april 2017 in een e-mail aan
de teamleider te reageren. U krijgt dan een document dat zowel u als uw zoon/dochter dient te
ondertekenen. Vanaf maandag 1 mei gaan de leerlingen op het Jac. P. Thijsse College elke dag hard
aan het werk. Alle leerlingen zijn verplicht alle dagen de gehele dag aanwezig te zijn en zich te
gedragen volgens gedragslijnen die ze zelf onderschreven hebben. Ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen
van de leraren van de Lenteschool regelmatig feedback.
Met de opgedane kennis en vaardigheden hopen we de leerlingen een goede basis te geven voor een
succesvolle afronding van het schooljaar.
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