
 
 
Remind lente- en zomerscholen 
Waarom wij geloven dat we de beste lente- en zomerscholen  
van Nederland organiseren 

 
 
Waarom een Remind lente- en zomerschool? 
Onze lente- en zomerscholen draaien niet alleen om het halen van een toets. Wij willen leerlingen laten ervaren                  
dat leren ook anders kan. We laten ze zien hoe ze hun schoolwerk op een slimme manier aan kunnen pakken                    
zodat ze leren om met meer plezier én gemak te leren, op een manier die bij hen past. Dit doen we door                      
gedurende één of twee weken samen met leerlingen te werken aan het vergroten van hun vakinhoudelijke kennis                 
én inzicht onder begeleiding van een bevlogen vakbegeleider die zelf nog student is. Daarnaast worden de                
leerlingen begeleid door een gespecialiseerde studiecoach zodat ze meer inzicht krijgen in hun eigen leerproces.               
Door te experimenteren met verschillende zaken die van invloed zijn op leren zoals geheugentechnieken,              
leerstrategieën, discipline, concentratie en motivatie onderzoeken we samen met de leerlingen welke manier van              
leren voor hen het best werkt. Zo worden de leerlingen tijdens deze dagen - naast in hun vak - ook beter in leren.                       
Waardevol voor je toetsresultaat, maar vooral ook voor de rest van je schooltijd. 
 
Resultaten van onze lente- en zomerscholen 
Om te meten wat het effect van de lente- en zomerscholen op het leergedrag van de leerlingen is, vullen alle                    
leerlingen voor en na de lente- of zomerschool onze ‘leerscan’ in. De leerscan wordt gebruikt om drie concepten                  
te meten, namelijk (1) Growth mindset (het vertrouwen in eigen kunnen en de mate waarin de houding gericht is                   
op leren en ontwikkeling), (2) Zelfgestuurd leren (de mate waarin leerlingen in staat zijn om adaptief hun eigen                  
leerproces vorm te geven), en (3) Experimenteren met leren (de mate waarin leerlingen experimenteren met               
verschillende manieren van leren). Wanneer we kijken naar de resultaten van onze meest recente lentescholen               
(meivakantie 2018), zijn we wederom erg trots op wat we hebben kunnen bereiken bij leerlingen. Terugkijkend op                 
de lentescholen van de afgelopen week benoemen we graag de volgende hoogtepunten: 
 

I. Experimenteren met leren  
● Op de stelling “Ik weet hoe ik leren leuker kan maken” is een verbetering van 55% te zien 
● Op de stelling “Ik heb het gevoel dat ik beter word in leren” is een verbetering van 47% te zien 
● Op de stelling “Ik experimenteer met mijn manier van leren om te ontdekken hoe ik er beter in kan                   

worden” is een verbetering van 49% te zien 
  
    II. Zelfgestuurd leren 

● Op de stelling “Ik bepaal zelf wat de beste manier van leren is voor mij” is een verbetering van 20% te                     
zien 

● Op de stelling “Ik probeer vaak nieuwe manieren van leren uit en bepaal dan wat er voor mij goed werkt”                    
is een verbetering van 34% te zien 

 
    III. Mindset 

● Op de stelling “Een belangrijke reden dat ik mijn schoolwerk doe, is dat ik graag nieuwe dingen leer” is                   
een verbetering van 20% te zien 

● Op de stelling “Intelligentie is iets waar mensen mee geboren worden en wat je niet kunt veranderen” is                  
een verbetering van 15% te zien 

 
Nieuwsgierig? 
Bent u nieuwsgierig geworden naar wat we voor uw school kunnen betekenen? We komen graag langs om met u                   
in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Dat kan gaan over een volledig zomerschool-programma alsook over                
een aanvulling op uw huidige zomerschool. Mocht u nog vragen hebben zijn wij te bereiken via 020 261 1835, of                    
via hello@remindlearning.nl. 
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