Amsterdam, 19 maart 2018
Betreft: Lenteschool
Geachte ouders/verzorgers van klas 3,
Dit jaar hebben wij wederom subsidie ontvangen voor de lenteschool. De overheid geeft hiervoor
subsidie als de school hiermee tracht het aantal leerlingen dat blijft zitten, te beperken. De eerste
week van de meivakantie zal huiswerkinstituut Orbit op het Sweelinck College deze lenteschool
verzorgen voor een aantal leerlingen uit klas 3.
Voor de lenteschool geldt het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

De lenteschool is wegens succes geprolongeerd: vorig jaar is 73% van de leerlingen die de
lenteschool hebben gevolgd, overgegaan naar klas 4.
De lenteschool vindt plaats van maandag 30 april tot en met vrijdag 4 mei van 10.00u tot
15.00u.
Leerlingen werken aan 2 vakken (8u per vak).
Leerlingen werken aan de stof die na de meivakantie getoetst wordt, zodat zij beter
voorbereid hieraan beginnen.
Vrijdag wordt afgesloten met een diagnostische toets, die niet meetelt voor de overgang,
zodat de leerlingen kunnen zien wat zij hebben bereikt.
Deelname is vrijwillig, maar eenmaal aangemeld wordt er 100% inzet verwacht.
Deelname is gratis, alles wordt bekostigd uit de subsidie.

Het belangrijkste criterium voor deelname is of een leerling nog kans maakt om over te gaan naar
leerjaar 4. Er is ook plek voor leerlingen die wat slechter staan, maar bereid zijn om er echt voor te
gaan. De ouders van de leerlingen die voor de lenteschool in aanmerking komen, ontvangen
uiterlijk donderdag 22 maart een persoonlijke uitnodiging. Het is belangrijk dat u ons zo snel
mogelijk laat weten of u gebruik gaat maken van de lenteschool en welke vakken uw kind gaat
volgen. De leerlingen en ouders die gaan deelnemen zijn dinsdag 17 april om 19:00u uitgenodigd
voor een informatieavond op het Sweelinck College. Zet het, indien van toepassing, alvast in de
agenda!
Met vriendelijke groet,
Gina Bruijne,
Teamleider bovenbouw

