Aan de ouders en leerlingen van het Farel College.
Onderwerp: Zomerschool 9 tot en met 20 juli 2018.
Sinds juli 2016 neemt het Farel College deel aan de Zomerschool-regeling. Dit is een traject
waarin leerlingen die niet regulier bevorderbaar zijn het recht hebben het cijfer voor één
schoolvak te ‘repareren’. Het is een manier om te voorkomen dat een leerling een heel
schooljaar moet overdoen omdat hij/zij eigenlijk blijft zitten op één vak. De Zomerschool
biedt leerlingen een nieuwe kans om alsnog over te gaan naar het volgende leerjaar.
De Zomerschool wordt aangeboden in de periode van 9 tot en met 20 juli 2018 en loopt
daarmee door tot en met de eerste week van de zomervakantie.
Voorwaarden voor deelname aan de Zomerschool
1.
De Zomerschool is bedoeld voor leerlingen over wie de overgangsvergadering heeft
geoordeeld dat zij niet bevorderd kunnen worden.
2.

De leerling wordt het recht verleend voor één onvoldoende vak deel te nemen aan de
Zomerschool wanneer de verwachting is dat hij/zij na de extra lessen dit vak
verbetert en daardoor aan de bevorderingsnorm voldoet.
De beslissing van de vergadering wordt vooraf, uiterlijk dinsdag 03 juli, duidelijk
gemaakt aan leerling en ouder(s), zodat betrokkenen weten wat er van hen verwacht
wordt. Detailinformatie betreffende bevorderingsnormen (inclusief Zomerschool) kunt
u vinden op de website van het Farel College onder het kopje ‘Leerlingen’ en
submenu ‘Bevorderingsnormen’.

3.

Leerlingen die voor de tweede keer doubleren in één leerjaar of gedurende twee
opeenvolgende leerjaren komen niet in aanmerking voor de Zomerschool. Deze
leerlingen stappen over naar een andere opleiding binnen onze of een andere
school.

Inschrijven
4.
Leerlingen die toestemming krijgen de Zomerschool te volgen schrijven
voorafgaande aan de Zomerschool, maar uiterlijk donderdag 5 juli een reflectie over
de oorzaken van de onvoldoende resultaten en over de te verwachten inzet in de
periode van de Zomerschool. Zij bepreken deze reflectie met hun mentor.
Op de eerste dag van de Zomerschool, maandag 9 juli, vindt een intakegesprek
plaats tussen de projectleider Zomerschool enerzijds en leerling en ouders
anderzijds. Het reflectieformulier zal deel uit maken van het intakegesprek.
De leerling, in overleg met de mentor, draagt zorg dat het reflectieformulier tijdens
het intakegesprek aanwezig is.
De leerlingen zijn verplicht om alle lesdagen op de Zomerschool aanwezig te zijn.
Alleen bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Dit in overleg met de
projectleider van de Zomerschool, dhr. K. Baas.
- Lesboeken en inleveren boeken-

Lesboeken en inleveren boeken
5.

Leerlingen, die de Zomerschool gaan volgen zullen voor één vak de boeken langer
nodig hebben. Deze dienen dan ook niet te worden ingeleverd.
Boeken van Iddink
Als de leerling verwacht dat hij/zij aan de Zomerschool gaat (mag) deelnemen, dan
moet hij/zij dit bij de firma Iddink (telefonisch) melden en wel voor donderdag 12 juli.
Iddink noemt dit het doorgeven van een zomertaakverzoek. Ook moet de leerling
doorgeven voor welk vak hij/zij de boeken langer wil houden. https://www.iddink.nl/
Van Iddink ontvangt de leerling per mail instructies over het retourneren van deze
boeken. Het retourneren van deze boeken is voor eigen kosten. Indien de boeken
worden geretourneerd via UPS kost dat € 4,-- (zo meldt Iddink ons).
De (werk)boeken die je op school moet inleveren:
Voor de vakken waarvoor de leerling geen zomerschool volgt, dient de leerling de
boeken in te leveren op de geplande inleverdatum, namelijk donderdag 12 juli.
Achter het boek / de boeken die de leerling vanwege de Zomerschool langer houdt,
dient hij/zij op het inleverformulier in te vullen: ”Zomerschool”.
Deze boeken levert de leerling direct na de zomervakantie in bij dhr. Ruiter,
kamer 017.

