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Lente- en Zomerschool 

 

 Maatwerk voor iedere lente- en zomerschool; 

 Indien gewenst ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie; 

 Ondersteuning bij het voorbereiden van de zomerschool en het creëren van draagvlak 

binnen uw school; 

 Organisatie van de intakegesprekken en van de overdracht na afloop van de zomerschool; 

 Een projectleider en docenten/coaches; 

 De uitvoering van de lessen tijdens de zomerschool; 

 Indien gewenst het nakijken van de toets; 

 Indien u daarin interesse heeft: een vorm van bijscholing, zoals een zomerschool die niet 

tijdens de zomer plaatsvindt. Ook dit is mogelijk! 

 

Docenten 

 

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze lenteschooldocenten. Wij hebben een 

uitgebreid netwerk opgebouwd aan ervaren docenten die hun diensten bewezen hebben. Daarnaast 

hebben wij een grondige selectie- en trainingsprocedure, waarmee wij de kwaliteit van nieuwe 

docenten kunnen waarborgen. Tijdens een lenteschool wordt er gewerkt in kleine groepen, 1 docent 

op 6 leerlingen. 
 

Doelgroep 

 

• leerlingen die zijn blijven zitten en met extra begeleiding, een taak en/of een toets alsnog over 

kunnen naar het volgende leerjaar en een reële kans hebben om het jaar te halen; 

• leerlingen die achterstanden hebben opgelopen en in het volgende leerjaar de kans lopen om 

zittenblijver te worden. 

Het doel van onze zomerscholen is het voorkomen van onnodig zittenblijven nu en in de toekomst. 
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Onze werkwijze 

 

1. We beginnen met het maken van afspraken met de school over de exacte invulling van het 

format van de lente/zomerschool. 

 

2. De school bepaalt welke leerlingen naar de lente/zomerschool gaan en geeft per leerling aan: 

- de reden dat de leerling naar de zomerschool gaat; 

- welke stof er behandeld moet worden; 

- welke toets gemaakt moet worden (indien gewenst) 

3. De projectleider bespreekt de deelnemende leerlingen met de school. 

 

4. De spelregels tijdens de zomerschool: 

 de leerlingen werken 1 of 2 weken intensief aan de stof; 

 de schooldag duurt van 9.30 tot 15.00 uur; 

 op de eerste dag wordt er met de leerling een planning opgesteld; 

 de leerlingen krijgen intensieve begeleiding: op elke zes leerlingen is er een mentor; 

 wij spelen in op de intrinsieke motivatie van de leerling door een positieve en 

enthousiaste sfeer, gelijkwaardigheid en rust; 

 van de vorderingen van de leerling wordt (van elke dag) een verslag gemaakt en is 

beschikbaar voor de mentor en de ouder/verzorger; 

 alle docenten en studiecoaches zijn bij voorkeur externen; 

 de focus ligt op inhoud en studievaardigheden. 

 

5. Aan het eind vullen leerlingen een enquête in over de lente/zomerschool.  

 

6. Er vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de projectleider en de school over de organisatie 

van de lente/zomerschool. 

 

Op maat 

 

Het is mogelijk voor de school om de werkwijze aan te passen en uit te breiden met bijvoorbeeld: 

 Aanwezigheid van de projectleider gedurende de lente/zomerschool; 

 Er vindt een intakegesprek plaats, waarbij zowel de leerling als de ouders/verzorgers 

uitgenodigd worden. Daarin worden de verwachtingen ten aanzien van de 

lente/zomerschool en de (leer)doelen besproken. Dit wordt bezegeld met de ondertekening 

van een Lente/zomerschool leercontract, waarin wordt beschreven wat de betreffende 

leerling wil bereiken tijdens de zomerschool; 

 Andere specifieke wensen van de school. 
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Uw investering 

 

 De school selecteert de leerlingen en geeft per leerling aan waarom hij/zij aan de 

zomerschool deelneemt;  

 de school bepaalt welke stof er wordt behandeld en wat de eisen zijn voor het behalen van 

de eindtoets;  

 de school levert de eindtoets. Indien u wilt dat de eindtoets wordt nagekeken door de 

lente/zomerschooldocenten, dient er ook een beoordelingsformulier bijgeleverd te worden;  

 de school levert de studiestof/studiemiddelen die nodig zijn om aan de eisen van de 

eindtoets te voldoen;  

 de school stelt een vaste contactpersoon vanuit school aan, die bereikbaar is tijdens de 

lente/zomerschool;  

 de school stelt een ruimte beschikbaar voor de zomerschool. 

 

Tarieven  

 

Wij bieden verschillende pakketten. De prijs per leerling is afhankelijk van de grootte van de 

zomerschool. Wij adviseren een zomerschool van twee weken. In het geval van bijspijkeren of het 

herkansen van 1 vak of een kleine achterstand, kan een week toereikend zijn. 

 

Minimum aantal leerlingen 1 week Lenteschool 2 weken Zomerschool 

vanaf 5 leerlingen € 380 € 689 

vanaf 10 leerlingen € 339 € 639 

vanaf 20 leerlingen € 319 € 589 

vanaf 30 leerlingen € 289 € 569 

vanaf 50 leerlingen € 269 € 549 

vanaf 100 leerlingen € 239 € 489 

 

Elk lente/zomerschool is een traject op maat. Neem contact op om de mogelijkheden voor uw school 

te bespreken.  
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