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  Wat is de Lenteschool? 
 
 

Extra onderwijs in de meivakantie  
waardoor leerlingen een grotere kans  

krijgen om bevorderd te worden  
of om hun basis te versterken 

 voor volgend schooljaar. 

 
  

 
 



 

  ORGANISATIE 
 

De overheid stelt subsidie beschikbaar.  
 

 Leerlingen werken in kleine groepen   
      aan een vak. 
 
 De Lenteschool wordt georganiseerd door het 

Connect College en verzorgd door DOK 
Studiebegeleiding. Leerlingen krijgen 

      dus geen les van de eigen docent.   
 

 



 

 Onderzoek Zomerschool 
 

Onderzoek naar effect Zomerschool door  
Rijksuniversiteit Groningen: 
 

Van de 241 leerlingen die in 2014 een Zomer-
school volgden werd 85% alsnog bevorderd naar 
een hoger leerjaar.  
 

Van deze 85%, werd 75% het schooljaar erna 
opnieuw bevorderd of slaagde voor het examen. 
  

 
 



 

 Effect Lenteschool 
 

De effecten van de Lenteschool zijn moeilijker 
meetbaar dan die van de zomerschool.  
 

Dat komt omdat er meer tijd zit tussen de 
interventie en het overgangsmoment. 
 

CC kiest voor Lenteschool: 
  hoe eerder de ondersteuning,  
      hoe meer kans op positief resultaat!  

 
 



 

 Voor wie is de Lenteschool bedoeld? 
 

Voor leerlingen waarvan de basis zwak is en 
waardoor bevordering (en uiteindelijk de 
slagingskans) in het gedrang komen. 
 
Lenteschool is voor leerlingen van: 
   VMBO GT klas 3 
    HAVO klas 3-4 

    VWO klas 4-5  
 



 

 Voor wie is de Lenteschool bedoeld? 
 

 Leerlingen kunnen worden geadviseerd  
 om deel te nemen aan de Lenteschool. 
 
       Leerlingen kunnen zichzelf  aanmelden. 
 
       Er is een maximum aantal deelnemers.  
 
       Leerlingen met onvoldoende cijfers 
 hebben voorrang.  
 



 

 Welke vakken worden er aangeboden? 
 

Voor alle leerlingen: EN – WI (kernvakken) 
Voor vmbo GT3 / havo-4/vwo-4: SK 
Voor havo-4/vwo-4-5: NA - GS  
 
Maximaal 2 vakken per leerling ( bij onvoldoende 
belangstelling , wordt vak niet aangeboden).  



 

 Inhoudelijk 
 

https://prezi.com/view/flW6Lm4Div3w5G1dWrtl/ 
 

https://prezi.com/view/flW6Lm4Div3w5G1dWrtl/
https://prezi.com/view/flW6Lm4Div3w5G1dWrtl/
https://prezi.com/view/flW6Lm4Div3w5G1dWrtl/


 

 Wanneer vindt de lenteschool plaats? 
 
• Eerste week van de meivakantie: 23 april t/m 27 april 
 
    maandag t/m donderdag 
 Ochtend: 9:00 – 11:30 (les) 
 Middag:  12:30 – 15:00 (les) 
 
 Vrijdag 
 9:00 – 13:00 (toetsen) 
 
• Locatie: Populierlaan 
 



 

    Kosten 
 
• Kosten per leerling zijn € 25,- 
 
• Hiervan zal de lunch, versnapering en drinken in  
   pauzes betaald worden. 

 
in 



 

    Contract 
 
Indien de leerling en zijn ouder(s) akkoord gaan 
met deelname aan de Lenteschool, wordt er een 
contract getekend: 
 
• De leerling gaat bij ondertekening akkoord met  
   de gemaakte afspraken. 
 
• De ouders geven door ondertekening aan dat ze 
   achter de regels staan en dat er tijdens de  
   lenteschool een ouder/verzorger bereikbaar is. 
 



 

   Afronding Lenteschool 
 
De leerlingen sluiten de Lenteschool op vrijdag af 
met een toets per vak. 
 
Het behaalde cijfer telt niet mee voor eindcijfer. 
 
Het resultaat van de Lenteschool zal meewegen in 
het besluit van de overgangsvergadering.  
 



 

     
 

   Vragen? 
 
 
 


