Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouders en leerlingen van het VLC,
locatie Mijdrecht en Vinkeveen

Mijdrecht/Vinkeveen, 5 april 2022
Betreft: lenteschool; kenmerk 20220405-1911
Beste leerling, geachte heer en mevrouw,
Door de lastige periode die achter ons ligt, hebben sommige leerlingen een extra zetje
nodig. Hetzij om wat lesstof te herhalen, hetzij om vertrouwen op te doen.
Om deze leerlingen extra te ondersteunen, zal het VeenLanden College voor de leerlingen
van de niet-examenklassen van beide locaties de lenteschool aanbieden. De lenteschool
is op maandag 25 en dinsdag 26 april a.s., in de eerste week van de meivakantie. De
lessen worden gegeven op de locatie Mijdrecht van 09:00 uur tot 15:00 uur.
Het doel van de lenteschool is om de leerlingen extra te ondersteunen bij de vakken waar
dit nodig is. Door 2 dagen volledig te besteden aan 1 vak kunnen er aanzienlijke stappen
gemaakt worden, waardoor de leerlingen ook meer zelfvertrouwen krijgen.
Per leerjaar worden een aantal vakken aangeboden. Bij de selectie is gekeken in welke
jaarlagen bij welke vakken extra ondersteuning nodig is. Leerlingen kunnen zich voor
maximaal 1 vak per keer inschrijven. Op basis van het aantal inschrijvingen wordt er een
indeling gemaakt op vak en/of niveau. Bij te weinig aanmeldingen kan het zo zijn dat het
vak niet aangeboden wordt. De begeleiding wordt verzorgd door de specialisten van Moll
Academy. Dit zijn geen docenten, maar studenten of personen met veel kennis over een
bepaald vak. Ook hebben zij ervaring op het gebied van studiebegeleiding. Moll Academy
zal, in samenwerking met de docenten van het VeenLanden College, de lenteschool
voorbereiden.
Voor een succesvolle deelname is het belangrijk dat de leerlingen zelf kunnen aangeven
waar zij mee geholpen willen worden. We vragen de leerlingen hier van tevoren alvast
over na te denken en dit duidelijk aan te geven tijdens de lenteschool. Tijdens deze
dagen gaan de leerlingen veelal zelf aan de slag en waar ze vastlopen, krijgen ze
ondersteuning om weer verder te kunnen.
Opgeven voor de lenteschool kan vanaf nu via Magister. Dit doe je door in te loggen op
Magister met een laptop of computer (helaas werkt het niet met een mobiel). Ga
vervolgens naar “Activiteiten” en klik op de “Lenteschool”. Vink dan het vak aan dat je
wilt volgen. De inschrijving sluit op maandag 11 april a.s.
Let op! Opgeven en plaatsing betekent meedoen, dus bespreek dit goed, zowel op school
als thuis! Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.
Met de winter-, lente- en zomerschool willen we de leerlingen een extra mogelijkheid
bieden voor ondersteuning in deze bijzondere periode.
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