
Donderdag, 12-04-2018  
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Dit schooljaar organiseren we, in samenwerking met kennispartner Lyceo, de lenteschool. Lyceo is 
dagelijks op het Marcanti College actief in o.a. huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentrainingen. 
Tijdens een korte en intensieve periode krijgen onze leerlingen de kans om achterstanden weg te werken. 
Door deelname aan de lenteschool kunnen we de leerling een steuntje in de rug bieden om dit schooljaar 
goed af te sluiten.  
 
Lyceo lenteschool 
De lenteschool vindt plaats van maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei van 09.00-13. op het Marcanti College 
. Leerlingen werken met hulp van ervaren en getrainde, vakinhoudelijke begeleiders van Lyceo in één 
week aan één vak en/of meerdere vaardigheden. Uitgangspunten van de Lyceo lenteschool zijn: 

- Dagelijkse vakinhoudelijke begeleiding; 
- Coaching op maat; 
- Verbeteren van studievaardigheden  

 
Onafhankelijke toetsing  
Lyceo organiseert reeds vier jaar door het hele land lente- en zomerscholen. Lyceo laat als enige aanbieder 
in Nederland het effect van de lentescholen toetsen door een onafhankelijke partij: SEO Economisch 
Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ook afgelopen schooljaar blijkt de lenteschool 
succesvol: 82% van de leerlingen die hebben deelgenomen zijn alsnog over naar het volgende leerjaar.  
 
Interessante resultaten 
• Leerlingen zijn positief over de begeleiders van Lyceo, zij worden gemiddeld met een 8 gewaardeerd. 
• Lentescholen zijn ook op de langere termijn effectief: van de leerlingen die in 2016 hebben 

deelgenomen is 70% opnieuw overgegaan of geslaagd voor het eindexamen. 
• Lyceo heeft in 2017 i.s.m. de Universiteit van Tilburg een studievaardighedentest ontwikkeld, waarin 

bekwaamheid op het gebied van plannen, structureren, herhalen en reflecteren wordt gemeten. Deze 
test is afgenomen tijdens de lente- en zomerscholen, waaruit is gebleken dat leerlingen met name 
ondersteuning nodig hadden op het gebied van plannen en reflecteren. 

 
Studievaardigheden- en motivatietest  
Om de leerling zo goed te mogelijk te begeleiden, willen we graag meer weten over de manier waarop 
hij of zij leert. Daarom maken alle leerlingen op de eerste dag van de lenteschool de Lyceo 
studievaardigheden- en motivatietest. Tijdens een coachgesprek worden de resultaten van de Lyceo 
Test met de leerling besproken. Bovendien wordt er in de dagelijkse workshops aandacht besteed aan 
het verbeteren van studievaardigheden en motivatie. Zo hebben de leerlingen na afloop van de 
lenteschool meer tools in handen om zelf mee aan de slag te gaan.  
 
Voor wie is de lenteschool? 
De school bepaalt wie mag deelnemen. De lenteschool is een voorwaardelijk en vrijwillig traject. U kunt 
uw zoon/dochter dus niet zelf opgeven. Indien uw zoon/dochter is geselecteerd, kunt u zelf beslissen over 
deelname. Het is raadzaam de 30 april t/m 4 mei  vast in de agenda te zetten.  
 
Contact 
Indien u vragen heeft over de Lyceo lenteschool, kunt u contact opnemen met Janske van Rees: 
Telefoon 020 6069000 
E-mail  j.vanrees@marcanti.espritscholen.nl 
 
Voor vragen over Lyceo:  
Telefoon 071 7900040 
Website  Lyceo.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. J. van Rees namens het Marcanti College  


