
Informatieavond

Lenteschool

Sandra Dekker -
afdelingsleider klas 1 en 2 havo / vwo



Programma

Centrale uitleg Lenteschool.
Gelegenheid tot vragen stellen.
Contract meenemen.



Waarom een Lenteschool?

- Leerlingen steuntje in de rug geven.
- Achterstanden wegwerken.
- Aandacht voor studievaardigheden.

Doel: eventueel zittenblijven proberen te voorkomen.



Doubleren motiveert zelden  



Het effect van doubleren (1)

- Verminderde motivatie.
- Sociale positie in de klas verandert.
- Minder positief zelfbeeld.

Dit gebeurt bij leerlingen die blijven zitten op enkele 
zwakke vakken of die een slechtere werkhouding / 
leeraanpak / motivatie hadden.



Het effect van doubleren (2) 

- Leerling heeft meer van hetzelfde nodig vanwege 
ziekte /afwezigheid (veel gemist).

- Leerling maakt vaak nieuwe start, ook sociaal.
- Positiever zelfbeeld door succeservaringen.

Dit gebeurt bij leerlingen die blijven zitten met veel 
onvoldoendes; door langdurig verzuim, door groot 
gebrek aan planning en organisatie en /of groot gebrek 
in leeraanpak. 



Soms is een ander niveau beter

- Bij niveauprobleem.
- Doel: leerling op de juiste plek.
- Een succesvolle leerling = een blije leerling.



Doelgroep Lenteschool

Leerlingen die: 
- Nu (net) op doubleren staan.
- Hun leeraanpak / studievaardigheden moeten verbeteren.
- Een hiaat in de stof hebben.
- Uiteraard gemotiveerd zijn en ‘meters willen maken’.



Wanneer is de Lenteschool?

- Vanaf maandag 15 april t/m week voor toetsweek 4.
- Start voor meivakantie: plan van aanpak.
- Daarna 2 blokken van 2 uur per week (ma/ di / do) 15.00-

17.00 uur.
- Soms ten koste van het  8ste lesuur. 



Wat gaan leerlingen doen? 

- Kans op bevordering zo groot mogelijk maken.
- Twee vakken aanpakken.
- Herkansing voor twee toetsen.
- Voorbereiding toetsmoment 7 en toetsweek 4. 



Lenteschool op Alfrink

- Door eigen docenten alpha, beta, gamma.
- Verbeteren van studievaardigheid / aanpak.
- In overleg met vakdocent / mentor.
- Kleine groepen.
- In ons eigen schoolgebouw.



Lenteschool is niet  vrijblijvend

- Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
- School selecteert.
- Ouders / leerling beslissen over wel / niet willen 

deelnemen.
- Plek voor 45 leerlingen.
- Bij teveel aanmeldingen:

- > voorrang klas 2
- > selectie op motivatie en perspectieven



Contract en motivatiebrief

- Lenteschool wordt betaald door  Alfrink.
- Daarom vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
- Contract voor deelname inleveren voor 2 april.
- Definitief toegelaten tot Lenteschool 9 april bekend.



Resultaten vorig jaar Lenteschool

- Niet alle leerlingen succesvol.
- Vaak een combinatie minder doorzettingsvermogen 

en daardoor minder effectieve aanpak van de 
problemen.

- Het is wel een kans.



Vragen?


