Zomerschool juli 2018 – donderdag 12 t/m dinsdag 17 juli 2018
Niet van toepassing voor brugklasleerlingen
Nu het einde van het schooljaar nadert, willen wij u op de hoogte brengen van de toelatingscriteria,
voorwaarden voor deelname, de procedure en de norm voor bevordering van onze zomerschool
2018, die we samen met onze zusterschool Revius Wijk organiseren.
Wat is het doel van de zomerschool?
De zomerschool is voor een leerling een kans om tijdens een korte, maar intensieve periode aan
het begin van de zomervakantie opgelopen achterstanden binnen één vak weg te werken zonder
daarvoor een heel schooljaar te hoeven overdoen. De zomerschool komt echter niet altijd in plaats
van doubleren; voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie.
Tijdens de overgangsvergadering wordt besloten welke leerlingen over zijn en welke leerlingen
blijven zitten. Daarnaast wordt bekeken welke leerlingen een kans krijgen in de zomerschool.
De docenten en mentoren kijken niet alleen naar het aantal tekortpunten. Ook andere
omstandigheden (denk bijvoorbeeld aan langdurige ziekte) kunnen een rol spelen.
De zomerschool is een voorwaardelijk, maar vrijwillig traject; aan het eind van de zomerschool
maakt de leerling een toets, die vooraf door de docent is vastgesteld. Op basis van de resultaten
van die toets, wordt bepaald of de leerling wel of niet bevorderd wordt naar het volgende leerjaar.
Kenmerken van de zomerschool
• 1-op-6 begeleiding;
• focus op inhoud én studievaardigheden;
• een pedagogische klimaat, dat bestaat uit een positieve en enthousiaste sfeer, gebaseerd op
gelijkwaardigheid en rust;
• huiswerk kan een onderdeel vormen van het traject, dit ter beoordeling van de coaches van de
zomerschool.
Toelatingscriteria
Om in aanmerking te komen voor de zomerschool gelden de volgende criteria:
• De leerling heeft volgens de overgangscriteria maximaal één tekortpunt teveel (gemeten aan de
stroom waarin de leerling zit).
• De leerling is cognitief en emotioneel gebaat bij een overgang. De verwachting is dat de extra
inspanning een stimulans in het leerproces oplevert.
• De overgangsvergadering besluit over toelating tot de zomerschool en bepaalt het vak en in de
bovenbouw de toets of het schoolexamen. Dat betekent dat de leerling over is, indien hij/zij de
afgesproken toets aan het einde van de zomerschool haalt. Op deze wijze is er geen extra
overgangsvergadering in de zomer nodig.
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Voorwaarden voor deelname
Zowel de leerling als de ouders tekenen een contract met het Revius Lyceum Doorn waarin de
volgende 5 regels opgenomen zijn:
• De leerling is 100% van de tijd aanwezig en komt op tijd.
De zomerschool vindt plaats van 12 juli t/m 17 juli 2018
Lestijden zijn dagelijks tussen 09.00 en ca.15.30 uur en op zaterdag 14 juli van 09.00-14.15 uur.
• De leerling bereidt zich goed voor.
• De leerling volgt de instructies van de coaches van de zomerschool nauwgezet op.
• Als de leerling iets niet begrijpt, mag hij/zij zo veel vragen stellen als hij/zij maar wil.
• De leerling helpt klasgenoten wanneer mogelijk.
• In periode 1 van schooljaar 2018-2019 volgt de leerling de terugkombijeenkomst(en).
Procedure
• De vakdocenten zorgen zo spoedig mogelijk na de vergadering voor de omschrijving van de
hulpvraag (vakinhoudelijk en vaardigheden). Dit gebeurt digitaal. Zij zorgen ook voor boeken,
proeftoetsen en ander materiaal waarmee de coaches de leerlingen kunnen gaan begeleiden.
• Bij over-aanmelding wordt door het team van jaarlaagcoördinatoren besloten welke leerlingen er
definitief in aanmerking komen voor de zomerschool. In laatste instantie beslist de
schoolleiding.
• Wanneer een leerling voorgedragen wordt voor de zomerschool neemt de mentor contact op met
de leerling en de ouders en vraagt of een leerling zal deelnemen.
• Op maandag 9 of dinsdag 10 juli 2018, afhankelijk van het moment van de overgangsvergaderingen, worden leerlingen die in aanmerking komen gebeld.
• De coaches van de zomerschool nemen zo spoedig mogelijk daarna contact op en maken een
afspraak voor een intakegesprek op dinsdag 10 of woensdag 11 juli 2018. Bij dit gesprek is bij
voorkeur ook een ouder aanwezig en wordt afgesproken wanneer de lessen starten.
• De lessen vinden plaats van donderdag 12 juli t/m dinsdag 17 juli 2018. Ook op zaterdagochtend
14 juli vinden de lessen plaats.
• De lessen van de zomerschool worden tussen 09.00 en maximaal 15.30 uur gegeven in de
lokalen van het Revius Lyceum Doorn.
• Aan het einde van dinsdagochtend 17 juli worden de toetsen afgenomen en vervolgens direct
gecorrigeerd door docenten van de zomerschool.
• De gezakte en geslaagde leerlingen worden dinsdagmiddag 17 juli persoonlijk gebeld.
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Norm voor bevordering
Voor de becijfering van het resultaat van de zomerschool geldt (in afwijking van de bevorderingsnormen slaag/-zakregeling zie artikel 4.1 en 4.2):
• De leerling sluit de zomerschool voldoende af als hij/zij voor de door de docent geformuleerde
realistische prestatie (toets of anderszins) minimaal een 5,5 heeft gescoord.
• Indien dit cijfer geldt als herexamen voor het hele vak, dan vervangt dit cijfer het eindcijfer en
wordt het maximaal een 6,0, als het resultaat in eerste instantie een onvoldoende was.
• Gaat het bij dit vak om een cijferverbetering van een bepaalde (SE) deeltoets, dan telt dat cijfer
mee. Het eindcijfer van het schooljaar kan echter maximaal 1,0 punt hoger uitkomen dan het
oorspronkelijke cijfer.

Voorbeelden:
• Leerling heeft 3 vijven, verder een 8 en voor de rest zessen:
o door een 5 te veranderen in 6 is hij/zij conform de slaag/zakregeling bevorderd.
• Leerling heeft tweemaal 4, 4 maal 8 en tweemaal zes:
o door 4 te veranderen in 5 is hij/zij bevorderbaar.
Klachtenprocedure
Wanneer een leerling het niet eens is met de gang van zaken omtrent het nakijken van de toets
neemt hij/zij op woensdag 22 augustus 2018 contact op met de rector en geeft de reden van de
klacht aan. Eventueel kan de leerling een tweede correctie aanvragen. Deze tweede correctie
wordt uitgevoerd door de vakdocent van de leerling. De tweede correctie is bindend voor de
uiteindelijke uitslag.
Inleveren boeken
Wanneer er een kans bestaat op deelname aan de zomerschool lever het boekenpakket dan nog
niet in op de vastgestelde inleverdata, zoals gepubliceerd op de website.
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