Lentescholen en
zomerscholen

Partners in verbetering

Onnodig zittenblijven voorkomen
Zittenblijven of overgaan is dé vraag voor veel leerlingen aan het eind van het
schooljaar. Sinds de pilot in opdracht van de VO-raad en CNV Onderwijs in 2013 verzorgt BMC intensieve bijscholing, met als doel om onnodig zittenblijven in het
voortgezet onderwijs te voorkomen.
Vanwege de positieve resultaten zal BMC ook in 2020 lente- en zomerscholen organiseren en de aanpak – samen met de nieuwe innovatiepartner Mr. Chadd – zelfs
nog verbeteren. Lente- en zomerscholen kunnen georganiseerd worden voor zelfstandige scholen en in regionale samenwerkingen.

“Zie je nou wel dat ik het tóch kan!”
BMC neemt de organisatie uit handen
BMC ondersteunt de school bij de planning,
organisatie en evaluatie van de lente- of
zomerschool. Op diverse plaatsen in
Nederland worden geselecteerde leerlingen
tijdens de mei- of zomervakantie extra
begeleid door externe coaches om
achterstanden in te lopen en
studievaardigheden te verbeteren. In nauw
overleg met de adviseurs van BMC worden de
doelstellingen van de school en de leerlingen
vastgelegd. De projectleider neemt de
praktische organisatie van de lente- en/of
zomerschool op zich en is bovendien altijd
aanwezig tijdens de uitvoering. Hij of zij
begeleidt de leerlingen bij de lesstof en
studievaardigheden en onderhoudt de
contacten met alle betrokkenen: de externe
coaches, de school, de ouders en mentoren.
Na afloop van de lente-of zomerschool wordt
beoordeeld of de leerling voldoende voortgang
heeft geboekt en ontvangt de leerling een
studieadvies voor het lopende of volgende
schooljaar.

Didactische ondersteuning door
Mr. Chadd
De kwaliteit van de lente- en zomerscholen wordt verhoogd door de samenwerking
met Mr. Chadd, een digitaal leerplatform, met zorgvuldig gescreende en
gespecialiseerde coaches. Mr. Chadd is gespecialiseerd in bijles,
huiswerkbegeleiding en examentrainingen. Tijdens de lente- en zomerscholen
kunnen de leerlingen lastige vraagstukken on demand voorleggen aan de
vakcoaches van dit digitale leerplatform. Binnen 10 seconden krijgen zij contact
met een expert en ontvangen een heldere uitleg in een live chat. Vanaf hun
telefoon, laptop of computer kunnen zij bovendien ook foto’s en spraakberichten
overleggen. Handig voor uiteenlopende vakken als wiskunde en vreemde talen. De
inhoud en kwaliteit van deze gesprekken worden actief gemonitord door
onderwijskundigen van Mr. Chadd en BMC.

Voor wie zijn lente- en
zomerscholen bedoeld?
Veel onnodig zittenblijven kan worden
voorkomen met een tijdige
interventie. Met de extra begeleiding
in de mei- of zomervakantie kunnen
achterstanden in de leerstof worden
weggewerkt of bepaalde vakken
worden bijgespijkerd, met een reëel
uitzicht om het jaar te halen. In de
zomerschool krijgt een zittenblijver
een goede herkansing op bevordering
naar het volgende schooljaar. Er is
steeds veel aandacht voor
studievaardigheden en intrinsieke
motivatie. Voor sommige leerlingen is
de beste optie om alsnog het
schooljaar over te doen.

Doelgroep lenteschool
•	
leerlingen die mogelijk blijven zitten
en geholpen zijn met extra begeleiding, waardoor voorkomen kan worden dat zij dit jaar blijven zitten;
•	
leerlingen die achterstanden hebben
opgelopen en de kans lopen om zittenblijver te worden.
Het doel van onze lentescholen is het
voorkomen van onnodig zittenblijven
nu en in de toekomst.

Doelgroep zomerschool
•	
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 dat 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.

Stappenplan lente- en
zomerscholen
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Voorbereiding

Selectie

Uitvoering

• Bepalen van invulling en duur
van de lente- en zomerscholen
• School stelt ruimte en contact
persoon beschikbaar
• Voordracht van (potentiële)
zittenblijvers, met per leerling:
- de leerdoelen
- de lesstof en studiemiddelen
- vaststellen beoordelings-

• De BMC-projectleider voert de
intakegesprekken met
leerlingen (en ouders)
• Schriftelijk vastleggen overeen
gekomen leerdoelen

• 1-2 weken intens
begeleiding
• In positieve, ent
merende sfeer
• 15 leerlingen pe
• Schooldag van 9
uur
• Persoonlijke pla
leerling
• Regelmatige up
mentor, ouders/
en leerlingen

- Bepalen of al dan niet
afsluitende toets wordt
afgenomen
- De school levert de eindtoets
en beoordelingsformulier

De BMC projectleider is de spin in het web: hij of zij is vast aanspreekpunt voor alle
betrokkenen en altijd aanwezig tijdens de lente- en zomerscholen. De adviseurs en
projectleiders van BMC zijn professionals met leidinggevende ervaring en een
onderwijsachtergrond (docent, locatieleider, directeur, psycholoog of orthopedagoog). Zij ondersteunen de school op ieder moment in het traject, van voorbereiding tot uitvoering en evaluatie.
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Vangnet
• Mr. Chadd beantwoordt vragen
‘on demand’ vanaf alle devices
• Via interactieve chat binnen
10 seconden contact met de
expert
• Contact wordt ondersteund
met tekstberichten, foto’s of
spraak
• Live monitoring op inhoud en
didactische kwaliteit
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Evaluatie en terugkoppeling
• Toetsen vorderingen
• Opstellen individueel plan van
aanpak voor komende periode
• Beoordeling lente- of zomer
school door leerlingen
• Feestelijke afsluiting, indien
gewenst
• Terugkoppeling met school
en beoordelingsformulier

Tarieven
De prijs per leerling is afhankelijk van de grootte van de lente- of zomerschool en
de behoeften. Wij adviseren bij een zomerschool voor bevordering naar het volgende schooljaar 2 vakken te verbeteren in twee weken. In het geval van bijspijkeren, het herkansen van 1 vak of een kleine achterstand, kan een week toereikend
zijn.
Samen met de school wordt de invulling van de lente- en/of zomerschool bepaald.
De prijs per leerling is afhankelijk van de behoefte en aantal deelnemers. In het
basispakket zijn ook de informatie- en evaluatiebijeenkomsten opgenomen.
Meer informatie over de tarieven is opvraagbaar bij Chantal Dekker,
senior accountmanager via chantal.dekker@bmc.nl of 06-11 39 86 60.

Aanvullende ondersteuning
Waar nodig kunnen ook regionale arrangementen worden opgezet, waarbij meerdere scholen samenwerken. Afhankelijk van de situatie – op uw school of in de regio
– kan er behoefte zijn aan extra ondersteuning. Dit kan op vele terreinen, zoals
•
•
•
•
•

Extra docent en/of orthopedagoog
1e- of 2e-graads bevoegde docenten
Warme overdracht, voorafgaand aan de start van de lente- of zomerschool
Informatieavonden voor ouders, docenten en/of leerlingen
Ondersteuning bij de organisatie van een regionaal arrangement voor
meerdere scholen
• Het nakijken van toetsen door deskundige docenten
• Passende huiswerkbegeleiding tijdens het reguliere schooljaar
• Alternatieve locatie als de lente- of zomerschool niet op de eigen school kan
plaatsvinden.
BMC organiseert al sinds 2013 lente- en zomerscholen en interventies om het aantal zittenblijvers succesvol terug te dringen. Onze ervaringen leggen we vast in
draaiboeken en gebruiken we om het maatwerk voor iedere school te optimaliseren.
Dit betreft zowel de kwaliteit van de organisatie als de didactische invulling en
begeleiding.

“De coaches nemen echt de
tijd voor mij, ze gaan net
zolang door tot ik het snap.”

“Wat morgen de uitslag ook is,
wij zijn erg positief!”

Subsidieaanvraag voor 6 maart indienen
Het Ministerie van OCW stelt beperkt subsidie beschikbaar voor de
lente- en zomerscholen. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen
van uw subsidieaanvraag. Wacht overigens niet te lang, want de
deadline hiervoor is vastgesteld op 6 maart 2020.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Wij komen graag vrijblijvend meer vertellen over onze ervaringen.
Bij belangstelling in de lente- en zomerscholen kunt u contact opnemen met:

Chantal Dekker
Senior accountmanager
chantal.dekker@bmc.nl
06 - 11 39 86 60

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website
www.bmc.nl/lente-zomerscholen

