Contract Lenteschool 2020

Door ondertekening van dit contract beloof ik mij te houden aan de afspraken van de
lenteschool. De docenten van de lenteschool mogen mij wijzen op deze regels. Ik
ben mij ervan bewust dat ik van de lenteschool uitgesloten kan worden wanneer ik
mij niet aan deze regels houd.
Daarnaast bevat dit contract een beschrijving van wat je tijdens de Lenteschool gaat
doen. Samen met je vakdocent(en) ga je een leerplan maken. De resultaten van het
gesprek ga je vastleggen op de achterkant van dit contract.
De afspraken zijn:
 Ik ben er 100% van de tijd en kom op tijd.
 Bij ziekte of onverwachte verhindering, wordt onmiddellijk contact gezocht met
de coördinator van de lenteschool.
 Ik heb alle spullen die ik nodig heb bij me.
 Ik laat een positieve werkhouding zien.
Door hieronder mijn naam en handtekening te zetten, beloof ik mij aan de afspraken
te houden en met een gemotiveerde instelling deel te nemen aan de lenteschool.
Plaats:
Datum:
Naam leerling:

Handtekening:

Naam ouder/verzorger:

Handtekening:

Inleveren uiterlijk vrijdag 10 april bij:
 coördinatoren: mw. P. Schilthuis of mw. A. Jansen
(lenteschool@winklerprins.nl)
 of je deelschooldirecteur
 of je mentor
De inschrijving is compleet wanneer dit contract, inclusief het leerplan op de
achterzijde, samen met het volledig ingevulde inschrijfformulier ingeleverd wordt.

Leerplan Lenteschool:
(vul in samen met je vakdocent)
Vak 1:
Docent:
================================
1. Waar ben ik minder goed in?
Waar heb ik niet goed gescoord dit
jaar?

Vak 2:
Docent:
=============================
1. Waar ben ik minder goed in?
Waar heb ik niet goed gescoord dit
jaar?

2. Wat kan ik hieraan doen om dit te
verbeteren?

2. Wat kan ik hieraan doen om dit te
verbeteren?

3. Tijdens de lenteschool ga ik daarom
aan de slag met:

3. Tijdens de lenteschool ga ik
daarom aan de slag met:

Naam vakdocent 1:
Handtekening:

Naam vakdocent 2:
Handtekening:

