
 
 
4. Besluitenlijsten Zomerschool 2013 

 
Verslag bijeenkomst zomerschool 30 oktober 2012 
Aanwezig: Lotte, Danielle, Maartje, Theo, Kees en Angelique 
 
Uitgangspunt brainstorm titel zomerschool 2013; wetenschap , techniek en ICT. 
 

                                                   
 
We moeten kiezen voor een pakkende titel, die alles omvat en de lading dekt. 
Idee Theo om de ouderbetrokkenheid te vergroten; kinderen samen met hun ouders 
met bamboestokken iets te laten bouwen als afsluiting van de week. Het voorstel wordt 
niet met veel enthousiasme ontvangen. 
Voor Kees spreekt de titel wereldwijs enorm aan, dit kun je combineren met allerlei 
talen. De titel bollebozen ligt ook gemakkelijk in de mond, hoewel sommige van ons dit 
een beetje negatief vinden klinken. De zomerschool gaat wereldwijs, durf jij de uitdaging 
aan. Nogal lang van stof en niet kort en krachtig genoeg. 
Hoe ziet een zomerschoolweek eruit? Een deel van de week gaan we iets doen aan 
taal; Engels, Frans en Spaans. In het andere deel staan de laptops en I-Pads 
centraal en we gaan werken met het technasium. Dus een taalblok; talen in 
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combinatie met landen, een media blok  en techniek overgoten met een sausje van 
ICT. 
 

Via het brainstormen over het mediablok kwam Danielle met de term ‘Kids 
K(C)onnected’ en iedereen vond dit een passende titel voor de 
zomerschool 2013. 
 
Zomerschool 2013 bestaat uit: 
- taal in combinatie met verschillende landen, er kunnen vanuit het VO gastlessen 
verzorgd worden, de groepen 7/8 kunnen het VO gaan bezoeken voor lessen. Bij 
de onderbouw staat Engels centraal, bij de middenbouw Frans en de bovenbouw 
Spaans. De werkgroepen gaan dit verder uitwerken onder begeleiding van de 
coördinatoren die ook zaken op elkaar moeten gaan afstemmen. Kees kan Marijke 
Broodbakker inschakelen wanneer wij iets willen doen rondom talen in combinatie met 
het voortgezet onderwijs. De contacten met VO lopen via Kees en de projectleiders.  
-Sociale media, hiervoor kunnen ook gastlessen gegeven worden. 
-Techniek met een bezoek aan het technasium en allerlei lessen op school laten 
doen. Deze is voor alle bouwen. Groep 7/8 gaat een aantal dagdelen het VO 
bezoeken. 
 
Alle drie de blokken zijn bestemd voor alle leeftijden. 
Het overkoepelende geheel is de ICT. Denk bij de onderbouw aan email, sms, 
whatsapp, facebook, twitter. Doel is kennis maken met deze middelen, wat zijn de voor- 
en nadelen, de gevaren, connected of disconnected. De coördinatoren zorgen ervoor dat 
de lessen verantwoord worden gegeven. We moeten de kerndoelen taal en rekenen niet 
uit het oog verliezen. 
In plaats van uitstapjes maken kiezen we er dit jaar voor om allerlei gasten uit te 
nodigen, die met de kinderen aan de slag gaan.  
Als afsluiting kunnen we een digitaal portfolio maken en wanneer de ouders worden 
uitgenodigd kunnen we iets laten zien wat de kinderen hebben gemaakt en zij laten aan 
de ouders zien wat ze die week hebben geleerd b.v.  op de I-pad. Iedere leerkracht regelt 
dit zelf voor de groep. 
Gedurende de week kunnen we de leerkracht voor iedere bouw een blog of een 
facebookpagina laten bijhouden, waar twee keer per dag iets op geplaatst wordt zodat 
ouders dit meteen kunnen lezen en zien. We zijn dan de hele week met de zomerschool 
online. Uiteraard moet er wel een eenheid zijn en de coördinatoren gaan dit regelen en 
bespreken dit vooraf goed met elkaar. Ook krijgen zij van Theo een format aangereikt 
waaraan de lessen moeten voldoen en hoe deze gemaakt moeten worden qua 
vormgeving. 
De Stappen wil niet deelnemen aan de zomerschool, De Appel was meteen enthousiast, 
De Jeroen Bosch overlegt deze week dit in het team, ter vervanging vraagt Lotte of De 
Fatima wil deelnemen en achter de hand houden we dan nog even De Heiberg. Het zou 
fijn zijn dat er op iedere school een contactpersoon voor de zomerschool komt, die de 
leerlingen en collega’s warm maakt voor de zomerschool. Deze persoon moet er ook 
voor zorgen dat de introductiefilm wordt vertoond in iedere groep. Lotte vraagt de 
contactpersonen. 
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De flyer moet omstreeks half november af zijn, dit regelt Angelique en Kees zorgt 
voor de vormgeving. In (eind)november wordt gestart met de leerling werving. Lotte en 
Angelique schrijven een stukje voor de nieuwsbrief en leveren dit aan op de 
deelnemende scholen. 
De werving van de leerlingen doen we d.m.v. een webbased filmpje wat op You Tube 
wordt geplaatst en zo in iedere klas kan worden afgespeeld op de deelnemende scholen. 
Kees heeft hier al contact over gehad met Zento. Dan wordt er nog een persoon naar de 
scholen gestuurd om de flyer te gaan uitdelen en om eventueel vragen te beantwoorden, 
dit in combinatie met het filmpje. Kees regelt dit. 
De leerkrachten werven we in het eerste deel van januari 2013, Lotte neemt dit voor 
haar rekening, de LIO studenten en beginnende leerkrachten zijn inmiddels al door Kees 
benaderd. Zij krijgen nog een mail hierover. De bedoeling is dat de werving via het 
intranet gaat gebeuren en dat scholen de brief op het prikbord hangen, zo bereiken we 
alle collega’s van het KPO. 
De ouderavond is op dinsdag 22 januari van 18.30 u. tot 19.15 u. op basisschool Het 
Talent voor alle ouders en kinderen van de deelnemende scholen. We kunnen dan de 
film die Kees door Zento heeft laten maken, laten zien aan de ouders. De kinderen 
kunnen in de klas een activiteit doen, die over het thema gaat. Voorafgaand is er een 
derde zomerschool overleg van 16.00 u. tot 17.00 u. 
 
Na de ouderavond volgt er nog een bijeenkomst voor alle deelnemende leerkrachten, 
deze zal in februari plaats vinden. Wanneer we te weinig aanmeldingen krijgen gaan we 
leerkrachten persoonlijk benaderen. 
De PR doet Kees, hij legt contact hierover met Paulus Smits. 
 
Afspraken: 
-De contacten met VO lopen via Kees en de projectleiders. 
-De coördinatoren zorgen ervoor dat de lessen verantwoord worden gegeven. We 
moeten de kerndoelen taal en rekenen niet uit het oog verliezen. 
-Iedere leerkracht regelt zelf een afsluiting voor de groep. 
-Gedurende de week houdt de leerkracht  een blog of een facebookpagina  bij, de 
coördinatoren letten op de eenheid hiervan. 
-Lotte vraagt De Fatima om deel te nemen aan de zomerschool en ze vraagt 
contactpersonen op alle deelnemende scholen. 
-Angelique regelt de flyer in overleg met Kees. 
-Lotte en Angelique schrijven een stukje voor de nieuwsbrief voor alle scholen die 
deelnemen. 
-Kees regelt werving van leerlingen d.m.v. filmpje en uitdelen van flyer. 
-Lotte regelt de werving van de leerkrachten, eerste deel januari. 
-Wanneer er te weinig aanmeldingen zijn dan gaan Lotte en Angelique leerkrachten 
persoonlijk benaderen. 
-Theo levert format aan voor de inhoud en vormgeving van de  lessen. 
-Overleg zomerschool dinsdag 22 januari van 16.00 u. tot 17.00 u. 
-Ouderavond op Het Talent op 22 januari van 18.30 u. tot 19.15 u. 
-In februari bijeenkomst plannen voor leerkrachten 
-Kees zorgt voor de PR 
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Verslag 2e bespreking Zomerschool 2013. 
 
Aanwezig: Theo, Kees, Maartje, Danielle, Angelique en Lotte 
De Coördinatoren van de onderbouw en middenbouw zijn bekend. Danielle zal de 
onderbouw op zich nemen en Maartje de middenbouw. We hopen op Evelijne als 
coördinator voor de Bovenbouw. 
Deze coördinatoren bereiden mee het programma voor en houden de regie in handen 
wat betreft de inhoud van alle lessen. Zij zullen ook de leerkrachten aansturen en 
begeleiden die mee werken aan het programma van de zomerschool. Uiteindelijk zorgen  
de coördinatoren ervoor dat de lessen tot een geheel gemaakt worden. 
Theo zorgt voor een geleideformulier voor deze lessen. Ook coördineert Theo de lessen 
mee en zorgt voor de begeleiding wat betreft MI. 
Jos zorgt voor de website van de Zomerschool. 
Er zijn na deze zomerschool 4 programma’s die klaar liggen, bij een eventuele doorstart 
van de zomerschool zouden deze weer opnieuw gebruikt kunnen worden. 
Het thema van de zomerschool 2013 zal wetenschap techniek & ict zijn. Theo begint met 
een brainstormsessie over een eventuele titel voor de zomerschool. De andere collega’s 
zullen op deze ideeën voortborduren met hopelijk als resultaat een pakkende titel. 
De zomerschool wordt afgesloten op 31 augustus. Alle uitbetalingen zullen hiervoor  
plaatsvinden. Niemand kan meer tijd voor tijd krijgen. Alle declaraties moeten binnen 
zijn in juli. 
Lotte zorgt voor de werving van de leerkrachten. Kees heeft al een balletje opgegooid bij 
de lio-ers en startende leerkrachten. Ook regelt Lotte het contact met de coördinatoren 
en zorgt zij ervoor dat alle lessen op 13 mei ingeleverd zijn. 
Angelique zorgt voor de flyer, deze moet in november af zijn. 
Ons streven voor de zomerschool is een groep tussen de 150-200 leerlingen die we 
onderbrengen op het Talent. We streven naar grote groepen (20-25 leerlingen) onder 
begeleiding van 2 leerkrachten. Onze voorkeur gaat uit naar leerkrachten die zowel 
voorbereidend als uitvoerend zijn. 
Het afgelopen jaar hebben we de zomerschool gedraaid met leerlingen van 6 scholen (de 
Cortendijck, het Talent, de Vondel, de Saffier, de Klaverweide & de Watermolen). Nu 
willen we er weer 3 scholen bij betrekken namelijk de Appel , de Jeroen Bosch en de 
Stappen. Maartje polst de interesse van deelname bij de Stappen en Lotte bij de Appel en 
de Jeroen Bosch. 
Keest stuurt een mindmap rond over de werving van de leerlingen. Het is een optie om 
iemand extern in te huren om de leerlingen te enthousiasmeren. 
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Het eten tijdens de zomerschool wordt geregeld door Angelique en Lotte. Zij bespreken 
nog met elkaar hoe ze dat gaan vormgeven. 
De volgende bijeenkomt is op 29 oktober van 15.45-17.00, dan zullen de volgende 
punten besproken worden: 

 Besluit nemen over de titel. 

 Ideeën over de werving van de leerlingen en de flyer. 

 Werving van de leerkrachten. 

 Hoe sluiten we de zomerschool af? Lesboek, portfolio of eventueel een website? 
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Verslag bijeenkomst 3       22 januari 2013 
 
Aanwezig: Theo, Kees, Angelique, Lotte, Maartje, Danielle 
 
Vanavond is de informatieavond voor ouders en kinderen.  
- Kees zal a.d.h.v. het promotiefilmpje een en ander toelichten en de avond verzorgen 
met Angelique en of Lotte. Maartje en Danielle zorgen ervoor dat de kinderen aan de slag 
kunnen met de I pads, computers en andere dingen die met techniek te maken hebben 
(lego webpad) 
- Er zijn inmiddels 91 inschrijvingen waarvan 19 die dubbele weken komen. 
- er zijn 50 aanmeldingen voor de ouderavond 
 
Werving van de leerlingen: 
- alle klassen van de deelnemende scholen zijn bezocht door toneelspelers. Erg goed 
ontvangen en het was een goed idee om het op deze manier onder de aandacht te 
brengen. 
- We merken wel dat leerkrachten de inschrijvingen warm moeten houden omdat het 
anders wegzakt bij ouders en leerlingen. Het is ook belangrijk dat leerkrachten 
enthousiast zijn. 
- de inschrijfperiode wordt verlengd tot 1 maart. 
 
Werving van de leerkrachten: 
- hoe gaan we de leerkrachten werven? Er is inmiddels een brief naar de directeuren 
uitgegaan en Kees zal zich buigen over de mensen in de AA poule. Over het werven van 
de LIO studenten zal Marleen zich buigen.  
- Kees zorgt ervoor dat er ook iets komt op intranet. 
- Het zou fjin zijn als er van de deelnemende scholen ook leerkrachten meedoen. Dan 
wordt inschrijving voor leerlingen wat meer laagdrempelig en het zorgt voor 
herkenning bij ouders. 
- 1 maart sluit de inschrijving voor leerkrachten. 
- betalingen worden vooraf gedaan waarschijnlijk. 
 
Overig: 
- voortzetting na 2013 binnen KPO? Waarschijnlijk wordt het project niet voortgezet 
omdat het niet op de agenda van de stichting staat. We gaan er van uit dat we het project 
zomerschool dit jaar af gaan ronden. 
- voor de afsluiting van het project zijn we op zoek naar ideetjes om de 4 jaar te 
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bundelen. Voorstellen zijn gedaan zoals: fotoboek, stripalbum, film. 
- we zetten in op haalbare en realistische doelen tijdens het ontwikkelen van de lessen. 
 
Besluiten: 
- leerkrachten werven via kees, marleen, Lotte/Angelique via de mail. 
- Kees zorgt voor inschrijfform. via intranet. 
- 1 maart sluiten inschrijven leerlingen en leerkrachten. 
- 12 maart is de eerste bijeenkomst met coördinatoren en leerkrachten 
- theo buigt zich over de formats van de lesvoorbereidingen e.d. 
- nadenken over iets tastbaars ter herinnering aan de zomerschool. 
- werkgroep houdt zelf gemaakte uren bij en dienen deze in bij Angelique.  
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