
   

 
 

Lenteschool schooljaar 2019 -2020 
 
Inleiding 

Het Revius Lyceum Doorn organiseert dit schooljaar wederom de lenteschool in samenwerking met 
Lyceo. Tijdens de lenteschool wordt gewerkt aan onderstaande doelen: 
• Aanleren en verbeteren van de studievaardigheden. Hierbij wordt gewerkt aan de vier effectieve 

studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren. 
• Verbeteren van vakinhoudelijke kennis. 

 
De leerlingen werken in kleine groepjes aan het verbeteren van hun kennis en vaardigheden. Er wordt in 
vakclusters / profielen gewerkt (Alfa, Bèta, Gamma) waarbij leerlingen worden begeleid door jonge, 
enthousiaste en vakbekwame student-begeleiders van Lyceo. Lyceo biedt op alle vakgebieden 
ondersteuning. De leerlingen werken met hun eigen stof, aangedragen door de school. Tijdens de 
vakinhoudelijke begeleiding brengen zij bovendien de in de geleerde vaardigheden direct in de praktijk.  
 
Lenteschool 2019-2020 

De lenteschool vindt plaats in de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie. Hulpvraag kan 
n.a.v. de KOM-week (week van 16 maart) worden geformuleerd.   
 
• Start 11 mei 2020, einde 19 juni 2020 (aansluitend blokkadeweek) 
• Op 6 of 7 mei een informatieavond voor ouders en leerlingen (deelname verplicht) 
• Duur: 6 weken, 3 middagen per week per leerling (Alfa, Bèta, Gamma) 
• Tijd: dagelijks van 14.00 uur tot 18.00 uur 
• Leerling is zelfverantwoordelijk en werkt naar verwachting 1½ a 2 uur per keer 
• Per 7 leerlingen één student-begeleider 
• Bij aanvang een studievaardigheden- en motivatietest 
• Maximaal 35 leerlingen per dag, 60 leerlingen in totaal 

 
Aandachtspunten vanuit evaluatie lenteschool (afgelopen schooljaar) 

Afgelopen schooljaar was het de eerste keer dat wij de lenteschool verspreid over meerdere weken 
hebben georganiseerd. Wij hebben dit samen met Lyceo geëvalueerd en uit deze evaluatie zijn 
onderstaande aandachtspunten naar voren gekomen. De punten zijn verwerkt in de aanpak voor 
komende lenteschool. 
 

 Het Revius Lyceum verbetert de communicatie met mentoren en JLC’s (jaarlaagcoördinatoren). 
Met als doel geen (tussentijdse) aanmeldingen meer na de voorlichtingsavond van 6 of 7 mei. 
Deelname aan deze informatieavond is verplicht (ouder én leerling).  

 De workshops tijdens de lenteschool (Lyceo) moeten herkenbaarder zijn voor de leerlingen. 
 De begeleiders (Lyceo) gaan meer sturen op de structuur van de lenteschool, o.a. op de tijd dat 

leerlingen aanwezig zijn en op het werken met de verschillende studievaardigheden. 
 Tijdig contact, korte lijnen met school (mentor/JLC/conrector) indien de lenteschool met een 

leerling niet goed verloopt. 
 
 



   

 
 

Uitgangspunten lenteschool 

 De lenteschool is bedoeld voor leerlingen uit M3, H3, H4, V4 en V5. 
 Een leerling kan voor één onvoldoende-vak studiebegeleiding aanvragen. 
 Een leerling moet een reële kans hebben op bevordering wanneer hij 1 of 2 onvoldoendes zou 

wegwerken.  
 De leerling spreekt voorafgaand aan de aanmelding met zijn vakdocent en mentor. 
 De leerling meldt zich aan en motiveert de aanvraag middels het aanmeldformulier. 
 De aanvraag wordt voorgelegd aan mentor, vakdocent en jaarlaagcoördinator (JLC). Zij honoreren 

de aanvraag of wijzen de aanvraag af.  
 Wanneer de aanmelding goedgekeurd wordt, tekenen leerling en ouders het definitieve 

aanmeldingsformulier. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  
 Wanneer een leerling zich niet aan de afspraken vastgelegd in het contract houdt, worden de kosten 

van de lenteschool (450 euro) in rekening gebracht bij ouders/verzorgers. 
 De focus van de lenteschool ligt op het leerproces én het aanleren van studievaardigheden. 
 Er is plaats voor 60 leerlingen. 
 Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij zich optimaal zal inzetten en altijd op tijd aanwezig is op 

de afgesproken uren. 
 De lenteschool is bedoeld voor niet-examenleerlingen. 
 Bij hoge uitzondering kunnen leerlingen uit klas 1 en 2 deelnemen, alleen op voordracht van de 

jaarlaagcoördinator JLC. 
 Een leerling die is gedoubleerd, komt niet aanmerking voor de lenteschool 
 Bij deelname aan de lenteschool kan een leerling niet meer in aanmerking komen voor de 

zomerschool. (Deelname zomerschool is alleen op voordracht van de docentenvergadering, een 
leerling kan zich niet zelf aanmelden voor de zomerschool) 

 
Tijdspad: 

 
Wat  Wie Wanneer  
KOM-gesprekken leerling/ouders/mentor 16 t/m 20 maart 2020 
Aanmeldingsformulier 
aanleveren bij 
J.devos@reviusdoorn.nl 

Leerling  Uiterlijk 3 april 2020 

Beoordeling aanvraag Vakdocent, mentor, JLC Uiterlijk 17 april 2020 
Bevestiging of afwijzing naar 
leerling 

 17 april 2020 

   
Informatieavond Leerling en ouder 6 of 7 mei (info volgt) 
   
Start lenteschool Leerling 11 mei 2020 

 


