Uitgangspunten Lenteschool Revius Lyceum Doorn 2018


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 na P3 een reële kans hebben op bevordering wanneer hij 1 of 2 onvoldoendes zou
wegwerken.



De leerling spreekt vooraf aan de aanmelding met zijn vakdocent en mentor.



De leerling meldt zich aan en motiveert de aanvraag.



De aanvraag wordt voorgelegd aan mentor, vakdocent en jaarlaagcoördinator (JLC). Zij honoreren 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 (375 euro) in rekening gebracht bij ouders/ verzorgers.



Tijdens de lenteschool kan worden gewerkt aan vakinhoud én/of studievaardigheden.



Er plaats voor 40 leerlingen (subsidie aangevraagd). Bij een groter aantal aanmeldingen wordt er geschoven
met studietijden zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen deelnemen.



Een leerling mag deelnemen aan de lente- én de zomerschool 2018 met dien verstande dat zijn inzet en
aanwezigheid tijdens de lenteschool optimaal geweest moet zijn. Deelname aan de zomerschool vindt
plaats op voordracht van de overgangsvergadering.



De lenteschool is bedoeld voor niet-examenleerlingen.



Bij hoge uitzondering kunnen leerlingen uit klas 1 en 2 deelnemen. Alleen op voordracht van de
jaarlaagcoördinator. De JLC van klas 1 en 2 schrijven deze leerlingen in.



Tijdschema:

Wat

Wie

Wanneer

Aanmeldingsformulier voorzien van
motivatie naar J.devos@reviusdoorn.nl

Leerling en Jeantine

9 april vóór 12 uur

Beoordeling aanvraag

Vakdocent, mentor, JLC.

9, 10 of 11 april

Bevestiging of afwijzing naar leerling

Jeantine en Marion

Uiterlijk 11 april

Definitieve aanmelding naar
J.devos@reviusdoorn.nl

Leerling en ouders

12 of 13 april

Bevestiging deelname en afspraak
bijeenkomst 1

Jeantine en externe coördinator

Week 16

Bijeenkomst 1. Intake,
motivatiegesprek, maken van plan van
aanpak en planning.

Leerling en externe begeleiders.
Mentor en vakdocent adviseren
leerling op afstand

Maandag 23 april van 15.45-18.30 uur.

Bijeenkomsten 3, 4 en 5. Zelfstandig
en begeleid werken aan vakinhoud en
studievaardigheden

Leerling en externe begeleiders

Maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9
mei van 9.00-15.30 uur

Bijeenkomst 5. Leerling reflecteert op
het proces en het bereikte resultaat
middels een pitch en een schriftelijk
verslag. Leerling maakt een planning
voor de komende weken.
“Feestelijke’ afsluiting Lenteschool
Alle verslagen en planningen worden
gedeeld met mentor en vakdocent en
komen in SOM

Leerling en externe begeleiders.
Mentor en vakdocent mogen aanwezig
zijn.

Maandag 14 mei van 15.45 tot 18.30
uur

Leerling en mentor (SOM)

