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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van klas 23M,234H,2345V 

 

 

 

 

 

Datum:   10 februari 2017 

Kenmerk: 16207/WVN 

Betreft: informatie over Lyceo Lenteschool 
 

 

 

 

Geachte ouder/verzorger, 
 
In het weekend van 15 en 16 april organiseert Het Schoter in samenwerking met 
Lyceo de zogenaamde “Lenteschool”. De dagen zijn gepland van 9.00uu tot 17.00u. 
Tijdens dit weekend worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om ruim voordat 
de laatste toetsen van dit schooljaar gegeven worden eventueel opgelopen 
achterstanden weg te werken. Dit weekend wordt gevolgd door 4 tot 6 weken extra 
huiswerkbegeleiding, op twee middagen in de week. De huiswerkbegeleiding vindt 
aan het einde van de middag plaats, aansluitend op de lessen. Deelname aan de 
Lenteschool kan een leerling nét dat laatste zetje geven om ervoor te zorgen dat 
hij/zij bevorderd wordt. Vrijdag 14 april (goede vrijdag) en 17 april (tweede paasdag) 
zijn lesvrij. 
 
Lyceo Lenteschool  
Wij kiezen bewust voor de inzet van begeleiding door Lyceo. Lyceo organiseert al 
enige jaren op verschillende plaatsen in het land Lente- en Zomerscholen. In een 
positieve en huiselijke sfeer gaan de leerlingen gemotiveerd aan de slag. Leerlingen 
krijgen concrete handvatten waarmee ze zich het vak eigen maken en hun 
studievaardigheden kunnen verbeteren. In een weekend kunnen de leerlingen het 
programma voor één vak volgen. Het weekend vindt plaats op Het Coornhert en de 
aansluitende huiswerkbegeleiding vindt plaats op Het Schoter. Voor iedere leerling 
wordt vooraf in overleg met de docent bepaald, welke stof hij/zij voor een bepaald 
vak gaat herhalen / oefenen. We leveren dus echt maatwerk voor iedere leerling.  
 
Voor wie is de Lenteschool?  
Door de coördinatoren en de mentoren wordt bepaald welke leerlingen in 
aanmerking komen voor deelname aan de Lenteschool. De Lenteschool is een 
vrijwillig traject. U kunt uw zoon/dochter dus niet zelf opgeven voor de Lenteschool. 
Wel kunt u zelf beslissen over deelname indien uw zoon/dochter is geselecteerd. 
Houd in dat geval bovengenoemde data alvast vrij. Leerlingen die deelnemen aan de 
Lenteschool, moeten wel echt het héle weekend beschikbaar zijn en bereid zijn twee 
middagen in de week huiswerkbegeleiding te volgen in de weken na de meivakantie.  
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Kosten Lenteschool 
Het doet ons plezier dat wij dankzij subsidies van het Ministerie van Onderwijs de 
Lenteschool bijna kosteloos kunnen aanbieden. Van ouders wordt een kleine 
bijdrage van 30 euro per leerling gevraagd. 
 
Meer informatie?  
Lyceo organiseert op maandag 10 april een informatieavond voor alle betrokken 
leerlingen en ouders op Het Schoter. Hierover wordt u nog apart geïnformeerd. 
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de coördinator/teamleider van uw 
zoon/dochter. 
 
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mardike de Goede 
Arjan van Waveren 
Rectoren Het Schoter 
 

 

 

 


