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Voorwoord 
 
Wetenschap, techniek en social media spelen de laatste jaren een steeds 
belangrijkere rol in het basisonderwijs. Naast de stimulans die Wetenschap en 
Techniek (W&T) onderwijs biedt voor het kiezen van een loopbaan in deze richting 
is gebleken dat W&T onderwijs ook een aantal andere voordelen biedt. Het sluit 
aan bij de nieuwsgierigheid en verwondering van kinderen, het stimuleert creatief 
denken en vindingrijkheid en het leidt tot een onderzoekende en kritische houding 
bij leerlingen en leerkrachten.  
W&T onderwijs kan hierdoor bij uitstek ingezet worden voor talentontwikkeling en 
bevordering. Voor zowel hoogbegaafde leerlingen als leerlingen die moeite 
hebben met leren blijkt W&T passend onderwijs te kunnen bieden. Social media is 
daarbij een handig hulpmiddel. 
Een reden temeer om in 2013 het thema “Kids Konnected” centraal te stellen in de 
Zomerschool 2013. ‘Leerlingen in Verbinding’ gaan we meer dan genoeg 
aantreffen in onze vierde editie van de Zomerschool.  
 
In dit Handboek Zomerschool 2013 geven we de lezer zicht en inzicht in de 
inrichting van de Zomerschool 2013.  
 
Zomer 2013, 
 

Angelique Vergouwen 
Lotte Kerremans 
Theo Lansu 
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Aanleiding Project Zomerschool 
Directe aanleiding voor dit project is de doorontwikkeling van Basisschool Het 
Talent naar basisschool Het Talent. Deze school maakte vanaf het schooljaar 
2009/2010 een compleet nieuwe start. De vernieuwde school profileert zich 
als een ‘talentenschool’. Ieder kind is knap en heeft talenten.  
Een van de instrumenten om prestaties te verbeteren en leerlingen te werven 
is onderwijstijdverlenging. Hiermee is basisschool Het Talent gestart in het 
schooljaar 2009 – 2010 in de vorm van een Zomerschool. Basisschool 
Vondel en basisschool De Cortendijck draaiden vanaf het begin mee in de 
opzet van de Zomerschool. Op basis van het succes sloten in 2012 ook 
basisschool de Watermolen, Klaverweide en de Saffier aan bij het 
programma van de Zomerschool 2012. In dit laatste jaar van de 
projectperiode sluiten ook De Appel, Fatima en de Jeroen Boschschool aan. 
 
Doelen en doelgroep Zomerschool 
Alle leerlingen van de negen basisscholen komen in aanmerking voor de 
Zomerschool, gericht op talentontwikkeling en verhoging van taal - en 
rekenprestaties en voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. We richten 
ons niet specifiek op achterstandsleerlingen. In onze visie heeft ieder kind 
recht op extra ondersteuning, zorg en ontwikkelingskansen. Alle leerlingen 
zijn dus welkom voor de programma’s van de Zomerschool.  
 
Aansturing Zomerschool 
Het project Zomerschool wordt aangestuurd op drie niveaus: 
De Stuurgroep is initiatiefnemer van dit project, leidt de projectcoördinatie en 
afstemming tussen de verschillende participanten, zet de grote lijnen uit, 
bewaakt de voortgang, monitort de doelen en onderhoudt de contacten met 
de werkgroep, het ministerie en Oberon. De stuurgroep bestaat uit een 
beleidsmedewerker van KPO, de directeuren van de deelnemende scholen 
en een extern adviseur. 
De Werkgroep is verantwoordelijk voor het design van de Zomerschool, het 
uitwerken en bewaken van de vastgestelde doelen (en evaluatie), coördineert 
de dagelijkse werkzaamheden - gekoppeld aan het primaire proces - en 
stuurt de ontwikkelgroep aan. De werkgroep bestaat uit twee intern 
projectleiders, drie ‘kartrekkers’ vanuit de drie deelnemende bouwen en een 
extern adviseur.  
De ontwikkelgroep ontwerpt het inhoudelijk programma in de vorm van 
weekoverzichten, dagoverzichten en lesvoorbereidingen met het daarbij 
behorend lesmateriaal. De ontwikkelgroep bestaat uit enthousiaste KPO – 
leerkrachten, werkzaam binnen de deelnemende scholen of daarbuiten. 
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A   Stuurgroep 
 
1. Activiteitenplan Zomerschool  
 
Stichting KPO Roosendaal: 
Basisschool Het Talent, De Vondel, Cortendijck, De Watermolen, 
Klaverweide, Saffier, De Appel, Fatima en Jeroen Boschschool. 
 
Voortgezet Onderwijs: 
Jan Tinbergen College en Gertrudes College 
 
Duurzaam effect 
De deelnemende scholen investeren in de ontwikkeling van hun school en in 
het verhogen van de lees/taal en rekenvaardigheden.  
 
Beoogde opbrengsten 
- Hogere onderwijsopbrengsten voor taal en rekenonderwijs; dit jaar 
gekoppeld aan wetenschap, techniek en social media(thema kids konnected). 
- Opbrengstgericht werken waarbij doorlopend onderzoek plaats zal vinden 
door het volgen en beschrijven van de opzet en het curriculum van de 
Zomerschool en het verzamelen van resultaten op diverse toetsen, teneinde 
inzicht te krijgen of de leerling-resultaten op het gebied van taal/lezen en 
rekenen verhogen.  
- Intensief gebruik van nieuwe multimedia (I – pads) en het experimenteren 
met nieuwe methoden en aanpakken.  
- Meer betrokkenheid van ouders bij de school. 
- Betere aansluiting bij het Voortgezet Onderwijs.  
- Goede invulling van de ‘lange zomervakantie’ en voorbereiding op het 
Voortgezet Onderwijs.  
 
Zoals aangegeven houden we in de aanpak rekening met uitkomsten van 
evidence based onderzoek. Hierbij hanteren we 11 succesfactoren (Robert 
Marzano) waarbij de leerprestaties positief worden beïnvloed:  
 
Op leerling-niveau door: 
Leerlingen feedback te geven over hun kennistoename. Toetsresultaten 
vormen een belangrijk onafhankelijk middel van feedback over hun 
kennistoename. Daarnaast opdrachten en activiteiten geven die van zichzelf 
aantrekkelijk zijn. Deze zijn uitvoerbaar, wekken nieuwsgierigheid op en 
wakkeren de fantasie aan.  
 
Op leraarniveau. 
De leerkrachten gebruiken didactische aanpakken waarvan bewezen is dat 
deze succesvol zijn. Didactische strategieën die gebruikt worden in de 
Zomerschool zijn: 
- Doelen stellen en feedback geven. 
- Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken. 
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- Samenvatten en notities maken in schema’s.  
- Kwaliteit van de instructie. 
- Inzichten vanuit coöperatief leren en meervoudige intelligentie. 
 
Op schoolniveau. 
Op schoolniveau werken met hoge verwachtingen, uitdagende doelen en 
effectieve feedback. Dit resulteert in het opstellen van prestatiedoelen voor 
alle deelnemende leerlingen in de Zomerschool.  
 
Aansluiting huidige curriculum 
Het concept van de Zomerschool wordt vormgegeven door onder andere de 
uitgangspunten van meervoudige intelligentie toe te passen.  
In de thema’s van de Zomerschool worden de reken- en taalmethoden 
gebruikt met als aanvulling remediërende materialen, verlengde instructie en 
differentiatie. Het Zomerschoolprogramma bestaat uit educatie, recreatie en 
sport. Het programma wordt afgestemd op de wensen en het niveau van de 
leerlingen en er wordt gebruik gemaakt van de deskundigheden die de 
leerkrachten in huis hebben en van experts ‘van buiten’. In het educatieve 
deel staat taal- en rekenonderwijs centraal, maar ook vakken als Engels, 
rekenen - wiskunde, biologie en techniek staan op het programma.  
Tijdens de Zomerschool wordt aandacht besteed aan taal (lezen) en rekenen: 
onderdelen met een matige tot onvoldoende beheersing (C-D-E niveau) 
worden opgenomen, per thema voorzien van een didactische aanpak en 
strategie. Daarnaast aan begrijpend lezen en studerend lezen en voor de 
bovenbouw engels en frans. 
 
Uitvoerbaarheid / haalbaarheid  
Door de samenwerking met de basisscholen en het Voortgezet Onderwijs is 
het Zomerschoolproject kleinschalig van aard en daarmee ook zeer goed 
uitvoerbaar. De lijnen zijn kort en betrokken scholen zijn erg enthousiast over 
de mogelijkheden van de Zomerschool voor de leerlingen.  
 
De Zomerschool is van belang voor de gehele stichting en kan als voorbeeld 
dienen voor andere scholen binnen en buiten de Stichting KPO. Het is een 
innovatief traject waarin de opzet en uitwerking van de Zomerschool goed 
past. Er is een breed draagvlak en leerkrachten van de verschillende scholen 
zijn gemotiveerd om dit traject goed te laten slagen.  
 
De Zomerschool zal in de zomerperiode in twee weken plaats vinden: 
Week 1 aan het begin van de zomervakantie en week 2 aan het eind van de 
zomervakantie (de laatste week voor de start nieuwe schooljaar). Leerlingen 
kunnen beide weken volgen of kiezen voor 1 week Zomerschool.  
 
De schooltijden van de Zomerschool 
Van maandag tot donderdag van 8.30 tot 14.30 uur.  
Op vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur inclusief een afsluiting van de week, 
presentatie van leervorderingen en talentontwikkeling (portfolio’s).  
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De dagen bestaan telkens uit twee onderdelen: 
- Gericht op verhogen leerprestaties waarin in niveaugroepen gewerkt wordt.  
- Gericht op specifieke talentontwikkeling (breed, zoals bijvoorbeeld, muziek, 
sport, creatief). Leerlingen verblijven gedurende de werktijden op school en 
blijven tussen de middag eten op de school (warme maaltijdservice).  
Met de opzet van de Zomerschool willen we 60 uur meer onderwijstijd 
benutten voor de leerlingen (1 week Zomerschoolprogramma = 30 uur). Voor 
de 3 ‘Zomerschool perioden’ (3 jaren) bedraagt de extra onderwijstijd 180 uur 
per leerling.  
 
Taakverdeling en doorlopende leerlijn VO  
De verschillende partijen die een taak hebben in de opzet en uitvoering zijn: 
 
Gemeente Roosendaal:  
- mede initiatief nemer 
- beschikbaar stellen schoolgebouw 
- faciliteert gebruik van lokalen 
- participatie in projectgroep voor afstemming met wijkontwikkelingsplan en 
voortgezet onderwijs 
- aansluiting bij  onderwijsbeleid 
- uitdragen en promoten van belang ‘Zomerschool’  
 
Bestuur: 
- penvoerder aanvraag subsidie project 
- monitoring van resultaten 
- overbrengen van onderzoeksresultaten, effectieve werkwijzen voor de 23 
andere scholen binnen de stichting  
- projectcoördinatie en afstemming tussen de verschillende participanten 
 
Deelnemende basisscholen: 
- uitvoering van het Zomerschoolprogramma 
- opstellen communicatie en werving leerlingen 
- coördinatie leerling gegevens en toetsgegevens 
- inhoudelijke scholing voor het schoolteam / uitvoerende leerkrachten 
 
Scholen voor Voortgezet Onderwijs: 
- actieve participatie in de Zomerschool door de inzet van ‘gastdocenten’  
- afstemming over leerinhouden die van belang zijn in de overgang van PO 
naar VO en versterking van de ‘warme overdracht’.  
- bijhouden van leerling-prestaties gedurende de looptijd van het project.  
 
De toetsen die nu worden afgenomen in PO en VO, vooral om het taal- en 
rekenniveau te meten, moeten beter op elkaar aansluiten. Daardoor wordt 
beter zichtbaar hoe leerlingen zich in de loop van hun schooltijd ontwikkelen. 
Aan de hand van de toetsresultaten willen we meer maatwerk bieden aan 
leerlingen. Als het onderwijs er beter in slaagt deze resultaten te gebruiken 
om het onderwijsprogramma aan te passen, kan elke leerling zich optimaler 
ontwikkelen. Binnen de VO - scholen in Roosendaal bestaat inmiddels een 
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volgsysteem waarin het advies van de basisschool gevolgd wordt en na 3 
jaar teruggekoppeld wordt aan de individuele basisschool. Dit 
monitorsysteem willen we mede gebruiken als onderdeel van de evaluatie.  
 
Rol van de gemeente 
De gemeente Roosendaal is mede initiatief nemer van het project 
Zomerschool in de wijk Langdonk. Het project sluit goed aan bij de huidige 
onderwijsbeleid en wijkontwikkelingsplan. In dit plan wordt een verbinding 
gemaakt door de voorzieningen uit te breiden en gerichte activiteiten te 
ontplooien voor kinderen.  
De gemeente Roosendaal zal een rol vervullen door: 
- communicatie en het belang door te laten klinken door de wethouder 
onderwijs en de wijkwethouder.  
- via verschillende media ouders stimuleren om hun kinderen mee te laten 
doen met de Zomerschool.  
- te participeren in de regiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de gemeente. De regiegroep krijgt 
als taak  om het project te monitoren en afstemming tussen de verschillende 
partijen (waaronder welzijn) mogelijk te maken.  
- het mede faciliteren van het openhouden van de gebouwen in de 
zomervakantie.  
 
Evaluatieplan 
Om de meerwaarde van de Zomerschool te bepalen zal de opzet zorgvuldig 
en diepgaand worden geëvalueerd. Voor het bepalen van wat als ‘waardevol’ 
wordt beschouwd, dienen er criteria te worden bepaald. Wij willen, naar goed 
gebruik, de volgende drie criteria hanteren: effectiviteit, efficiëntie en 
waardering. 
 
Bij effectiviteit gaat het om de vraag in hoeverre de doelen zijn bereikt. De 
Zomerschool is effectief gebleken wanneer:  
- hogere onderwijsopbrengsten voor taal en rekenonderwijs 
- meer betrokkenheid ouders bij de school 
- betere aansluiting bij het Voortgezet Onderwijs.  
 
Het tweede criterium, efficiëntie, betreft de vraag naar de verhouding tussen 
kosten en baten van de Zomerschool. Meer specifiek gaat het daarbij om de 
vraag in hoeverre de hoeveelheid tijd, energie en bronnen die zijn ingezet 
zich verhoudt tot de gerealiseerde resultaten.  
De waardering, het derde criterium, heeft betrekking op de vraag hoe de 
leerlingen, ouders, teamleden en directie de Zomerschool ervaren.  
Uitgaande van deze criteria staan de volgende vragen centraal bij de 
evaluatie: Wat werkt? (sterke kanten), Wat moet beter? (zwakke kanten) en 
Hoe kan de Zomerschool worden verbeterd? (aanpassing). Deze vragen zijn 
bedoeld om de Zomerschool waar mogelijk te verdiepen en waar nodig te 
verbeteren.  
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In een evaluatieplan komen de volgende onderdelen aan de orde: 
- verslaglegging van verzamelde data: het aantal deelnemers, leeftijd e.d. 
- nulmeting op basis van toetsen uit het leerlingvolgsysteem CITO 
- een jaarlijkse meting na de Zomerschool 
- port – folio met uitdagende persoonlijke doelen 
- verslag van betrokkenheid van de ouders 
- verslag van betrokkenheid van de schoolomgeving (participanten) 
- overzicht van ouder- en leerling tevredenheid. Bij dit laatste is het onderdeel 
motivatie specifiek uitgewerkt.  
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2. Persbericht Zomerschool 2013 
 

Juni 2013  
 

Laatste editie Zomerschool Roosendaal      Geplaatst op 28 maart 2013 
 

 
 
Tijdens de komende zomervakantie wordt voorlopig voor het laatst de 
Zomerschool in Roosendaal geopend. Ondanks die domper zijn de 
coördinatoren en leerkrachten enthousiast aan de slag gegaan met de 
voorbereidingen. foto John Lazaroms  

ROOSENDAAL - Het project Zomerschool van het Katholiek Primair Onderwijs (KPO) in 

Roosendaal eindigt noodgedwongen na deze zomer. 

Vier jaar geleden begon het project met drie scholen en iets meer dan honderd leerlingen. Dit jaar 

nemen twaalf KPO-scholen deel en worden er 220 leerlingen verwacht in de twee weken dat er les 

wordt gegeven tijdens de schoolvakantie. Kees Boeren van het KPO stelt vast dat de scholenstichting 

voorlopig geen andere keus heeft dan het project in de ijskast te zetten. "Het extra budget dat het 

ministerie hiervoor beschikbaar stelde is er straks niet meer en wij moeten ons geld voor andere zaken 

inzetten. In de grote steden zijn wel afspraken gemaakt over voortzetting van de zomerscholen. Maar of de 

gemeente Roosendaal ook die bereidheid heeft, is nog niet duidelijk", aldus 
Boeren.                                               © BN DeStem, op dit artikel rust copyright.  

http://www.bndestem.nl/copyright
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B   Werkgroep 
 

3. Uitwerking doelstellingen Zomerschool 2012 
 
- Werken aan de aansluiting tussen Primair Onderwijs en  Voortgezet 
Onderwijs en het optimaliseren van de aansluiting binnen de groepen van de 
basisschool. 
- Talentontwikkeling: leerlingen krijgen de kans talenten te ontdekken en 
verder te ontwikkelen, met als doel de leermotivatie te versterken en het 
plezier in leren te vergroten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de principes 
van Meervoudige Intelligentie. 
- Verhogen van de leerprestaties op het gebied van rekenen en taal. Er wordt 
aangesloten bij het onderwijsprogramma van de school en de individuele 
ontwikkeling van het kind. 
 
Werken aan de aansluiting tussen Primair Onderwijs (7/8) en Voortgezet 
Onderwijs 
 
- Leren omgaan met huiswerk; 
- Leren leren (agendabeheer, samenvatten, plannen, stappenplan, etc.); 
- Bevorderen van de zelfstandigheid c.q. zelfstandig leren en stimuleren van 
samenwerking. 
- Bevorderen van het zelfvertrouwen door deelnemers cognitief en sociaal – 
emotioneel te leren leren. 
 
Het optimaliseren van de aansluiting binnen de groepen van de 
basisschool 
 
- We sluiten aan bij één basisvak waarin de deelnemer gericht aandacht 
besteed aan tekorten, waarmee hij/zij beter voorbereid het nieuwe schooljaar 
kan starten; 
- Vanuit het gedachtegoed van Meervoudige Intelligentie gaan we zowel 
matchen, stretchen als vieren; 
- In een mix van individuele route gecombineerd met groepswerk;  
- Prikkelend en uitdagend door het voorspelbare pad van methodisch werken 
in boek en/of werkschrift te verlaten en op ontdekkingsreis te gaan naar 
alternatieve wegen die leiden tot attractieve en effectieve doelgerichte 
activiteiten (zowel binnen – buiten (spoorboekje)); 
- Steeds met als eindproduct een ‘staaltje van eigen kunnen’ in de vorm van 
een presentatie.   
 
Talentontwikkeling: leerlingen krijgen de kans talenten te ontdekken en 
verder te ontwikkelen, met als doel de leermotivatie te versterken en het 
plezier in leren te vergroten 
 
- Volgens M.I. bieden we werkvormen aan. De kinderen ontwikkelen middels 
hun sterke kanten, hun minder sterke intelligenties. Zie boeken en waaier M.I. 
voor inhoudelijke toelichting. (Theorie Howard Gardner - internet). 
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- Door te werken met M.I. vergoten we het plezier. Dit omdat we uitgaan van 
de talenten van kinderen. Sociaal emotioneel gezien sterkt dit de kinderen. 
Het geeft een gevoel van succes en inzicht op eigen kunnen.  
 
Verhogen van de leerprestaties op het gebied van rekenen en taal. Er 
wordt aangesloten bij het onderwijsprogramma van de school en de 
individuele ontwikkeling van het kind 
 
Deelnemers maken kennis met cultureel – educatieve en sportieve 
activiteiten in de eigen omgeving, gekoppeld aan het thema “Knappe 
Koppen”. 
De Zomerschool bestaat iedere dag uit een ochtend- en een 
middagprogramma. In de ochtend vinden met name activiteiten plaats ter 
voorbereiding op de middag. Hierbij wordt op een uitdagende wijze aandacht 
besteed aan de reken- en taalontwikkeling van de leerlingen. De middag 
bestaat uit activiteiten in de vorm van workshops en soms worden uitstapjes 
gemaakt. De week wordt afgesloten in de vorm van een presentatie, waarin 
kinderen de kans krijgen aan anderen te laten zien wat zij hebben gedaan. 
 
Doelstellingen onderbouw (groep 1, 2 en 3) : 
 
Nederlandse taal en cultuur: 
- Woordenschatontwikkeling Nederlandse taal en spelling 
- Rekenen 
- Koken 
- ICT 
- Werken met paint 
- Werkstuk maken  
 
Bewegen: 
- Choreografie, dans en toneel  
- Muziek  
- Sport en spel 
 
Techniek: 
- Kennis van materialen  
- Kennis over techniek in relatie tot mens en samenleving. 
 
Rekenen: 
- Ordenen, seriëren, classificeren  
- (op-)Tellen, aftrekken en splitsen 
- Beleving van tijd, oriëntatie  
- Ruimtelijke oriëntatie  
 
Taal: 
- Woordenschat, begrip 
- Kritisch luisteren 
- Letters herkennen  
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- Plezier in (voor)lezen  
 
Leren leren: 
- Samenvatten, vragen bedenken en stellen,  
- Interviewen, vragen bedenken en stellen, navertellen, samenvatten, 
- Sociaal emotioneel: zelfstandig leren en samenwerken, zelfvertrouwen 
bevorderen, vaardigheden, feedback geven, genieten van succes,  
- Zowel individueel als samenwerkend leren 
 
Doelstellingen middenbouw (groep 3 en 4) : 
 
Bewegen: 
- Choreografie, dans en toneel  
- Muziek  
- Sport en spel 
- GPS tocht 
 
Techniek: 
- Kennis van gereedschappen en machines 
- Kennis van materialen  
- Kennis van energiebronnen en -omzettingen 
- Kennis over techniek in relatie tot mens en samenleving. 
 
Rekenen: 
- Splitsen 
- Tafeltjes 
- Rekenen met geld 
- Vermenigvuldigen en delen 
- Automatiseren 
- Meten 
- Hoofdrekenen 
- Contextsommen (redactiesommen) 
 
Taal: 
- Woordenschat en betekenis herleiden uit tekst, opzoeken in woordenboek 
en op internet 
- Gesprekken voeren 
- Vragen stellen 
- Begrijpend lezen 
- Spelling 
- Plezier in lezen en schrijven 
- Zinsbouw 
 
Leren leren: 
- Samenvatten, structuur aanbrengen in teksten, signaalwoorden, 
kernwoorden, vragen bedenken en stellen,  
- Interviewen, vragen bedenken en stellen, navertellen, samenvatten, 
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- Sociaal emotioneel: zelfstandig leren en samenwerken, zelfvertrouwen 
bevorderen, vaardigheden, feedback geven, genieten van succes,  
- Zowel individueel als samenwerkend leren 
 
Doelstellingen bovenbouw (groep 5, 6, 7 en 8) : 
 
Franse taal en Cultuur:  
- Studievaardigheden 
- Woordenschatontwikkeling (terugkoppeling Nederlandse taal en spelling) 
- Franssprekende landen, kolonies en munteenheid (rekenen met geld) 
- Tijdzones 
 
ICT: 
- Studievaardigheden 
- PowerPoint (samenvatten, kernwoorden weergeven, computervaardigheden 
toepassen, creativiteit) 
- Weblog maken; samenwerken, spelling, woord- en zinsbouw, teksten 
schrijven, invoegen en bewerken van afbeeldingen / foto’s 
- Werkstuk maken  
- Werken met stappenplannen 
 
Bewegen: 
- Choreografie, dans en toneel  
- Muziek  
 -Sport en spel 
- GPS tocht 
 
Techniek: 
- Kennis van gereedschappen en machines 
- Kennis van materialen  
- Kennis van productieprocessen 
- Kennis van energiebronnen en -omzettingen 
- Kennis over techniek in relatie tot mens en samenleving. 
 
Rekenen: 
Breuken, decimalen, procenten 
Metriek stelsel, grafieken 
Meten  
Geld 
Rekenmachine 
 
Taal: 
- Woordenschat en betekenis herleiden uit tekst, opzoeken in woordenboek 
en op internet 
- Begrijpend lezen 
- Reflecteren op taal 
- Grammatica, correcte zinsbouw 
- Informatieverwerking 
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 -Spelling 
 -Plezier in lezen en schrijven 
 
Leren-leren: 
- Leren omgaan met huiswerk, 
- Leren plannen, (agendabeheer, plannen, stappenplannen maken) 
- Samenvatten, structuur aanbrengen in teksten, signaalwoorden, 
kernwoorden, vragen bedenken en stellen,  
- Interviewen, vragen bedenken en stellen, navertellen, samenvatten, 
- Sociaal emotioneel: zelfstandig leren en samenwerken, zelfvertrouwen 
bevorderen, vaardigheden, feedback geven, genieten van succes,  
- Zowel individueel als samenwerkend leren 
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4. Besluitenlijsten Zomerschool 2013 + Brieven Ouders + Film 

 
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. 
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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 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 
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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. 
 
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. 
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-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 
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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. 
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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Brieven Ouders: 

Roosendaal, juni 2013 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Dit is de tweede brief die u ontvangt over de Zomerschool 2013. Een aantal zaken 
stonden ook al in de eerste brief vermeld. Met dit schrijven willen wij u op de 
hoogte brengen van de laatste afspraken. Als u uw mailadres heeft doorgegeven, 
ontvangt u deze brief ook via de mail.  
 
Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op onze website: 
www.zomerschool.kporoosendaal.nl  
 
Schooltijden en eten & drinken: 
De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.30 uur. De kinderen krijgen in de kleine 
pauze fruit en drinken aangeboden en tussen de middag een broodmaaltijd. U kunt 
op de site van de Zomerschool het menu vinden. Mocht u anders willen eten, dan 
dient u zelf een lunchpakketje mee te geven aan uw kind.   
 
Wij zoeken nog ouders die bereid zijn om te helpen met de lunch. De lunch is van 
11.30 tot 12.00 uur. Wij vragen u, indien u bereid bent te komen helpen, een 
kwartier voor tijd aanwezig te zijn op school. Wilt u onderstaand strookje invullen 
en inleveren bij de leerkracht van uw kind.   
 
Naschoolse opvang: 
Wilt u gebruik maken van de naschoolse opvang, dan kan dat via Kober.  
Middels onderstaand strookje kunt u zich hiervoor opgeven. 
Wij verzorgen het vervoer van school naar Kober, u dient echter uw kind zelf op te 
halen van Kober. De locatie krijgt u nog te horen, dit heeft namelijk te maken met 
het aantal kinderen dat gebruik wenst te maken van de naschoolse opvang.  
Voor het gebruik van de BSO zijn wel (de gebruikelijke) kosten verbonden.  
 

Vragen? 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust even contact op. 
Met vriendelijke groeten, 

 (werkgroep Zomerschool)  
 

http://www.zomerschool.kporoosendaal.nl/
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Ouder / verzorger van: ………………………………uit groep ……van basisschool Het Talent 
/ Vondel / De Cortendijck / De Watermolen / De Saffier / De Klaverweide 
(doorhalen wat niet van toepassing is a.u.b.) 
 
wil komen helpen met de lunch op: 
  

o Maandag 
o Dinsdag 
o Woensdag  
o Donderdag 
o Vrijdag  

 
In week:  
 

o 1 
o 2 

 
U ontvangt hierover nog bericht van ons. 
 

 
Ouder / verzorger van: ………………………………uit groep ……van basisschool Het Talent 
/ Vondel / De Cortendijck / De Watermolen /  De Saffier / De Klaverweide 
(doorhalen wat niet van toepassing is a.u.b.) 
 
wil gebruik maken van Kober, naschoolse opvang op: 
 

o Maandag 
o Dinsdag 
o Woensdag  
o Donderdag 
o Vrijdag  

 
In week:  
 

o 1 
o 2 
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5. Evaluaties Zomerschool 2013 

 

Week 1 

 

Evaluatieformulier Zomerschool 2013 Leerlingen 

Naam___________________    

 middenbouw/bovenbouw 

  leuk niet 
leuk 

weet 
niet 

 
1. 

 
Ik vind de lessen ’s ochtends tijdens de 
Zomerschool… 

 

   

 
2. 

 
Ik vind de lessen ’s middags tijdens de 
Zomerschool… 

 

   

 
3. 

 
Ik vind het uitstapje op woensdag tijdens 
de Zomerschool… 

 

   

 
4. 

 
Les krijgen van een andere leerkracht 
tijdens de Zomerschool vind ik… 

 

   

 
5. 

 
Ik vind de afsluiting op vrijdagmiddag 
tijdens de Zomerschool… 

 

   

 
6. 

 
Ik vind het warm eten tijdens de 
Zomerschool… 
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7. 

 
Naar de Zomerschool gaan in mijn 
vakantie vind ik… 

 

   

8.  
Ik denk dat ik na de zomervakantie beter 
kan beginnen aan het nieuwe schooljaar 
door de Zomerschool… 
 

   

 
9. 

 
Ik heb tijdens de Zomerschool veel 
geleerd over taal... 
 

   

 
10. 

 
Ik heb tijdens de Zomerschool veel 
geleerd over rekenen... 
 

   

 
11. 

 
Volgend jaar wil ik weer meedoen aan de 
Zomerschool… 

 

   

 

12. Heb je zelf nog ideeën voor de Zomerschool? 
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Week 1 

Evaluatieformulier Zomerschool 2013 Ouders 

Er hebben uit mijn gezin ..... kind(eren) deelgenomen aan de Zomerschool uit 

groep____________ 

  slecht redelijk goed prima 

 
1. 

 
Ik vind het idee van een 
Zomerschool tijdens de 
zomervakantie voor mijn kind… 

 

    

 
2. 

 
Ik vind het thema, “Knappe 
Koppen”… 

 

    

 
3. 

 
Ik vind de informatieavond in 
februari over de Zomerschool… 

 

    

 
4. 

 
Ik vind de aanvullende informatie 
over de Zomerschool (brieven, 
website etc.) 

 

    

 
5. 

 
Ik vind de keuze voor de eerste 
en laatste schoolweek van de 
zomervakantie… 

  

    

 
6. 

 
Ik vind de organisatie tijdens de 
Zomerschool… 

 

    

 
7. 

 
Ik vind het continurooster tijdens 
de Zomerschool… 

    



 28 

 
 
8. 

 
Ik vind het vervoer tijdens de 
Zomerschool… 

 

    

 
9. 

 
Ik vind de warme maaltijd tijdens 
de Zomerschool… 

 

    

  ja nee weet niet 

 
10. 

 
Mijn kind is enthousiast over de 
Zomerschool. 

 

   

 
11. 

 
Ik heb een beeld gekregen van 
wat mijn kind heeft geleerd 
tijdens de Zomerschool. 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
12. 

 
Ik ben enthousiast over de 
Zomerschool. 

 

 

 
 

 
13. 

 
Volgend jaar wil ik mijn kind 
weer opgeven voor de 
Zomerschool. 

 

  

 

14. Heeft u zelf nog ideeën voor de Zomerschool?  

 

 

 

 

 

Alvast bedankt voor het invullen 
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Week 1 

Evaluatieformulier Zomerschool 2013 Leerkrachten 

Naam_______________________ 

  slecht redelijk goed prima 

 
1. 

 
De informatie in het voortraject 
om me aan te melden voor de 
Zomerschool vind ik… 

 

    

 
2. 

 
De ruimte om mijn eigen talenten 
in te zetten binnen het 
programma vind ik…. 

 

    

 
3. 

 
De aansturing vanuit de 
werkgroep vind ik… 

 

    

 
4. 

 
De ondersteuning tijdens de 
voorbereiding en uitwerking van 
de Zomerschool vind ik… 

 

    

 
5. 

 
Ik ben tevreden over de bereikte 
resultaten (doelen) tijdens de 
Zomerschool... 

 

    

 
6. 

 
Ik ben tevreden over de sfeer 
tijdens de Zomerschool... 
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7. 

 
De onderlinge samenwerking 
binnen de Ontwikkelgroep vind 
ik… 

 

    

 
8. 

 
Ik vind de accommodatie voor de 
Zomerschool… 

 

    

  ja nee weet niet 
 
9. 

 
De Zomerschool voldoet aan mijn 
verwachtingen… 

 

   

 
10. 

 
De beschikbaar gestelde 
voorbereidingstijd (1/1) om de 
lessen voor te bereiden vind ik 
reëel... 

 

   

 
11. 

 
Volgend jaar wil ik weer meedoen 
aan de Zomerschool… 

 

   

 

12. Heb je zelf nog ideeën of suggesties voor de zomerschool?  

 

 

 

 

13. Wat je verder nog kwijt wil? 

 

 

 

 

Alvast bedankt voor het invullen. 
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Week 2 

Evaluatieformulier Zomerschool 2013 Leerlingen 

Naam___________________    

 middenbouw/bovenbouw 

  leuk niet 
leuk 

weet 
niet 

 
1. 

 
Ik vind de lessen ’s ochtends tijdens de 
Zomerschool… 

 

   

 
2. 

 
Ik vind de lessen ’s middags tijdens de 
Zomerschool… 

 

   

 
3. 

 
Ik vind het uitstapje op woensdag tijdens 
de Zomerschool… 

 

   

 
4. 

 
Les krijgen van een andere leerkracht 
tijdens de Zomerschool vind ik… 

 

   

 
5. 

 
Ik vind de afsluiting op vrijdagmiddag 
tijdens de Zomerschool… 

 

   

 
6. 

 
Ik vind het lunchen tijdens de 
Zomerschool… 

  

   

 
7. 

 
Naar de Zomerschool gaan in mijn 
vakantie vind ik… 
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8. 

 
Ik denk dat ik na de zomervakantie beter 
kan beginnen aan het nieuwe schooljaar 
door de Zomerschool… 
 

   

 
9. 

 
Ik heb tijdens de Zomerschool veel 
geleerd over taal... 
 

   

 
10. 

 
Ik heb tijdens de Zomerschool veel 
geleerd over rekenen... 
 

   

 
11. 

 
Volgend jaar wil ik weer meedoen aan de 
Zomerschool… 

 

   

 

12. Heb je zelf nog ideeën voor de Zomerschool? 
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Week 2 

Evaluatieformulier Zomerschool 2013 Ouders 

 

Er hebben uit mijn gezin ..... kind(eren) deelgenomen aan de Zomerschool uit 

groep____________ 

  slecht redelijk goed prima 

 
1. 

 
Ik vind het idee van een 
Zomerschool tijdens de 
zomervakantie voor mijn kind… 

 

    

 
2. 

 
Ik vind het thema, “Knappe 
Koppen”… 

 

    

 
3. 

 
Ik vind de informatieavond in 
februari over de Zomerschool… 

 

    

 
4. 

 
Ik vind de aanvullende informatie 
over de Zomerschool (brieven, 
website etc.) 

 

    

 
5. 

 
Ik vind de keuze voor de eerste 
en laatste schoolweek van de 
zomervakantie… 
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6. Ik vind de organisatie tijdens de 
Zomerschool… 

 
 
7. 

 
Ik vind het continurooster tijdens 
de Zomerschool… 

 

    

 
8. 

 
Ik vind het vervoer tijdens de 
Zomerschool… 

 

    

 
9. 

 
Ik vind de warme maaltijd tijdens 
de Zomerschool… 

 

    

  ja nee weet niet 

 
10. 

 
Mijn kind is enthousiast over de 
Zomerschool. 

 

   

 
11. 

 
Ik heb een beeld gekregen van 
wat mijn kind heeft geleerd 
tijdens de Zomerschool. 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
12. 

 
Ik ben enthousiast over de 
Zomerschool. 

 

 

 
 

 
13. 

 
Volgend jaar wil ik mijn kind 
weer opgeven voor de 
Zomerschool. 

 

  

 

14. Heeft u zelf nog ideeën voor de Zomerschool?  

 

 

 

 

Alvast bedankt voor het invullen 
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Week 2 

Evaluatieformulier Zomerschool 2013 Leerkrachten 

Naam_______________________ 

 

  slecht redelijk goed prima 

 
1. 

 
De informatie in het voortraject 
om me aan te melden voor de 
Zomerschool vind ik… 

 

    

 
2. 

 
De ruimte om mijn eigen talenten 
in te zetten binnen het 
programma vind ik…. 

 

    

 
3. 

 
De aansturing vanuit de 
werkgroep vind ik… 

 

    

 
4. 

 
De ondersteuning tijdens de 
voorbereiding en uitwerking van 
de Zomerschool vind ik… 

 

    

 
5. 

 
Ik ben tevreden over de bereikte 
resultaten (doelen) tijdens de 
Zomerschool... 

 

    

  
Ik ben tevreden over de sfeer 

    



 36 

6. tijdens de Zomerschool... 

 
7. 

 
De onderlinge samenwerking 
binnen de Ontwikkelgroep vind 
ik… 

 

    

 
8. 

 
Ik vind de accommodatie voor de 
Zomerschool… 

 

    

  ja nee weet niet 
 
9. 

 
De Zomerschool voldoet aan mijn 
verwachtingen… 

 

   

 
10. 

 
De beschikbaar gestelde 
voorbereidingstijd (1/1) om de 
lessen voor te bereiden vind ik 
reëel... 

 

   

 
11. 

 
Volgend jaar wil ik weer meedoen 
aan de Zomerschool… 

 

   

 

12. Heb je zelf nog ideeën of suggesties voor de zomerschool?  

 

 

 

 

 

13. Wat je verder nog kwijt wil? 

 

 

Alvast bedankt voor het invullen. 
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Hoofdstuk 1  
Kader van het onderzoek 

1.1 Onderzoeksvraag en aanpak 
Dit onderzoek draagt bij aan de besluitvorming van het college van bestuur 
(CvB) van Stichting KPO Roosendaal over de continuering van de Zomerschool 
na het schooljaar 2012-2013. Met de resultaten van dit onderzoek geven we 
inzicht in:  

 de waardering van ouders/verzorgers met kinderen die de Zomerschool in de 
afgelopen drie schooljaren hebben bezocht; 

 de motivatie en beweegredenen van deze ouders/verzorgers voor deelname aan 
de Zomerschool; 

 de wensen en behoeften voor de Zomerschool in de toekomst.  
 
Een digitale vragenlijst (zie bijlage 1) is verspreid onder ouders/verzorgers van 
zeven basisscholen. Deze groep bestrijkt daarmee niet alleen ouders/verzorgers 
van kinderen die al aan de Zomerschool hebben deelgenomen, maar alle 
kinderen die daarvoor in aanmerking komen. In deze rapportage vullen we de 
bevindingen van de digitale vragenlijst aan met inzichten die ouders hebben 
gegeven in een focusgroep op 11 december 2012. Vragen die tijdens deze 
bijeenkomst centraal hebben gestaan zijn:  

 Herkennen jullie de resultaten uit het behoefteonderzoek?  
 Hebben jullie hier verklaringen voor?  
 Hoe zien jullie de Zomerschool in de toekomst? Welke verbeterpunten zijn  

er (denk aan: organisatie, communicatie, onderwijs et cetera)? 
 
Ouders beslissen of ze hun kind(eren) aan de Zomerschool laten deelnemen en 
zijn daarom de doelgroep van het onderzoek. Zij laten hun beslissing 
waarschijnlijk mede leiden door de wensen van hun kind(eren). Afgesproken is 
om kinderen niet als respondent bij het onderzoek te betrekken, omdat het zeer 
de vraag is of enquêtering van hen voor het onderzoek zinvolle informatie kan 
en zal opleveren. Om de mening en de wensen van kinderen toch in het 
onderzoek te betrekken is de ouders in de begeleidende brief nadrukkelijk 
verzocht de wensen en behoeften van hun kinderen mee te nemen in de 
beantwoording van de vragen. Tijdens de focusgroep wisten ouders ook 
duidelijk te benoemen welke reacties de Zomerschool bij hun kinderen oproept.  

1.2 Kenmerken van de respondenten  
Van de 639 ouders/verzorgers die een mail hebben ontvangen, hebben er 227 
de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 35,5%. Deze respons is goed te 
noemen voor een behoefteonderzoek als dit.  
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 Uitgezet Terug Respons 

Saffier 86 26 30.2% 
Cortendijck 29 10 34.5% 

Watermolen 35 13 37.1% 

Vondel 197 56 28.4% 
Talent 55 21 38.2% 

Klaverweide 138 56 40.6% 
Stappen 99 45 45.5% 

Totaal 639 227 35.5% 

 

 
De verdeling over de scholen is als volgt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.1 Responsaantallen- en percentages van de zeven basisscholen  

 
Eén van de bovenstaande scholen heeft nog niet eerder meegedaan aan de 
Zomerschool: RK Basisschool De Stappen. Bij de interpretatie van de resultaten 
houden we rekening met dit gegeven.  
 
In onderstaande tabel zijn de percentages opgenomen van de 
ouders/verzorgers die in 2010, 2011 en 2012 hebben deelgenomen aan de 
Zomerschool en de vragenlijst hebben ingevuld: 
  

Zomer Respons aantal/percentage Totaal aantal leerlingen deelgenomen 

2010 33 170  

2011 30 140 

2012 44 140 

Figuur 1.2 Responsaantallen- en percentages van deelnemers 2010, 2011 en 2012 
 

Opvallend is dat 41% van de respondenten voor deze enquête niet op de hoogte 
was van het bestaan van de Zomerschool. Naast dat enkele scholen nog niet 
hebben deelgenomen geven de ouders in de focusgroep aan dat er een groot 
verschil lijkt te zijn in het enthousiasme dat scholen en leerkrachten hebben 
voor  
de Zomerschool.  

1.3 Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken gaan we achtereenvolgens in op:  

 de waardering van ouders/verzorgers; 
 de motivatie/beweegredenen; 
 de wensen en behoeften voor de toekomst.  

 
In ieder hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste resultaten. Daarnaast gaan 
we in op de belangrijkste uitkomsten van de betekenisgeving in de focusgroep. 
In het laatste hoofdstuk worden aanbevelingen voor de toekomst van de 
Zomerschool beschreven.  
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Hoofdstuk 2  
Waardering Zomerschool 

2.1 De respondenten  
Van de 227 respondenten heeft 20% van de kinderen al één of meerdere keren 
aan de Zomerschool deelgenomen. Een groep van 46 ouders/verzorgers heeft 
daarmee zijn mening gegeven over de Zomerschool in het verleden. Gezien de 
beperkte omvang van deze groep dienen de resultaten in dit hoofdstuk 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Van de 46 ‘deelnemers’ heeft 49% één 
kind op de Zomerschool gehad, 43% twee kinderen en 8% drie kinderen. In de 
focusgroep zitten vijf ouders die eerder één of twee kinderen op de Zomerschool 
hebben gehad.  

2.2 Resultaten op hoofdlijnen 
 
Algemeen oordeel positief 
Het algemene oordeel over de Zomerschool is positief. Van de 46 respondenten 
geeft ruim de helft (61%) een rapportcijfer 8 of hoger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.1 Algemene oordeel (n = 46; gemiddelde = 7,83) 

 
In bijlage 2 is een tabel opgenomen van rapportcijfers, waarbij ook de 
gemiddelden en de standaardafwijking worden weergegeven. Deze tabel toont 
aan dat de verschillen tussen de (deel)scores niet significant zijn. Toch geven we 
hieronder een overzicht van de meest opvallende scores.  
 
Goede scores op specifieke onderwerpen 
Over de specifieke onderwerpen zijn ouders/verzorgers over het algemeen 
tevreden. Van de tien onderwerpen scoren het plezier van de kinderen, de 
periode waarin de Zomerschool plaatsvindt en de schooltijden gemiddeld het 
hoogst.  
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Figuur 2.2 Plezier van het kind (n = 46; gemiddelde = 8,17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.3 Periode (n = 45; gemiddelde = 7,98) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.5 Schooltijden (n = 46; gemiddelde = 7,83) 
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Hoewel men over het algemeen positief is over de warme maaltijd, zien we dat 
een aantal ouders/verzorgers een 3 of een 4 geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.6 Kwaliteit warme maaltijd (n = 28; gemiddelde = 7,29) 

 
Een reden die ouders opgeven voor een onvoldoende score op dit punt is dat het 
niet praktisch is wanneer het kind op de Zomerschool warm eet en in het gezin 
’s avonds ook. Daarnaast vinden ouders het ook onnodig dat de kinderen op 
school warm eten: kinderen lusten ook prima een boterham die de ouders ’s 
ochtends thuis voor hen smeren.  
 
Voor de volgende twee onderwerpen zien we gemiddeld gezien de laagste 
scores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.7 Vervoer tijdens de Zomerschool (n = 19; gemiddelde = 6,63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.8 Verbeteren van de taal-en rekenprestaties (n = 35; gemiddelde = 6,91) 
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Een reactie die ouders geven op het onderwijs is dat ze onvoldoende zicht 
hebben op het onderwijskundige aspect, maar toch denken ze dat het aanbod 
uitdagender georganiseerd kan worden. Ze weten niet zeker of de Zomerschool 
verbeteringen oplevert, bijvoorbeeld wat rekenen betreft.  

2.3 Verdieping focusgroep 
Het positieve oordeel over de Zomerschool komt voort uit het gevarieerde 
aanbod en uit het enthousiasme van de kinderen. In de afgelopen jaren zijn er 
evaluaties uitgevoerd met betrekking tot de Zomerschool. Ouders geven in de 
focusgroep aan dat niet (altijd) duidelijk is wat er met deze uitkomsten is 
gedaan. Ouders laten weten dat er onderling nauwelijks wordt gesproken over 
de Zomerschool. De manier waarop leerkrachten in de klas praten over de 
Zomerschool heeft veel invloed op het enthousiasme van de kinderen en 
daarmee op het aanmeldgedrag van ouders.  
‘De Zomerschool leeft nu alleen bij de deelnemende KPO-scholen.’ Op de andere 
scholen lijkt men onvoldoende op de hoogte te zijn van wat de Zomerschool 
precies inhoudt. De afstand die men moet afleggen naar de Zomerschool kan als 
negatief worden ervaren. Hoewel de warme maaltijden van goede kwaliteit 
waren, hebben niet alle kinderen dit zo ervaren. Eén ouder geeft aan dat het erg 
belangrijk is dat kinderen zelf willen.  
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Hoofdstuk 3  
Motivatie en beweegredenen 

3.1 De respondenten 
Ook voor dit hoofdstuk is het relevant om te vermelden dat een relatief kleine 
groep (20%) van alle respondenten de motivatie en beweegredenen heeft 
aangegeven voor deelname in het verleden. In de focusgroep hebben de ouders 
uitgebreid gesproken over de beweegredenen van kinderen en ouders.  

3.2 Resultaten op hoofdlijnen 
Van 232 respondenten geeft 14% aan van plan te zijn hun kind(eren) op te 
geven voor de Zomerschool 2012-2013. Een grote groep van 88 ouders weet het 
nog niet.  
Dit betekent dat het belangrijk is om de motivatie en beweegredenen van ouders 
te kennen.  
 
In onderstaande grafiek zien we de redenen die 45 ouders/verzorgers hebben 
aangegeven voor deelname aan de Zomerschool in het verleden.  
 
Tabel 3.1 Redenen voor deelname aan de Zomerschool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoord Grafiek Percentage Aantal 

Ik wilde niet dat mijn kind in de 
zomervakantie (een deel van) wat 
hij/zij geleerd heeft op 
rekengebied zou vergeten en 
misschien met achterstand aan het 
nieuwe schooljaar zou beginnen 

  20% 9 

Ik wilde niet dat mijn kind in de 
zomervakantie (een deel van) wat 
hij/zij geleerd heeft op taalgebied 
zou vergeten en misschien met 
achterstand aan het nieuwe 
schooljaar zou beginnen  

  16% 7 

Ik wilde dat mijn kind het nieuwe 
schooljaar op rekengebied met een 
voorsprong zou beginnen  

  16% 7 

Ik wilde dat mijn kind het nieuwe 
schooljaar op taalgebied met een 
voorsprong zou beginnen  

  16% 7 

Ik wilde bij mijn kind een 
leerachterstand op rekengebied 
verminderen  

  22% 10 

Ik wilde bij mijn kind een 
leerachterstand op taalgebied 
verminderen  

  13% 6 

Ik wilde dat de overgang naar het 
voortgezet onderwijs voor mijn 
kind makkelijker zou zijn 

  2%      1 

Ik wilde mijn kind laten 
kennismaken met vakken die 
normaal niet gegeven worden, 
namelijk  (vul vak of vakken in) 

  36%          16 

Ik had behoefte aan opvang van 
mijn kind tijdens de 
zomervakantie 

  11%          5 

Anders, namelijk   51%         23 

 Totaal antwoorden         45 
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Aan de ouders die meerdere redenen hebben aangekruist is gevraagd een 
prioritering aan te brengen. Vervolgens is deze prioritering gebruikt bij het 
berekenen van een ranking (aantal gegeven antwoorden bij een bepaalde 
prioriteit maal de wegingsfactor voor die prioriteit):   
 
Tabel 3.2 Ranking van totaalscores per variabele (wegingsfactor belangrijkheid * aantal antwoorden) 

 
Binnen de categorie ‘Anders’ zijn de meestgegeven antwoorden:  

 de vakken die de Zomerschool kan bieden: techniek, Engels en in mindere mate 
Frans; 

 dat de kinderen zelf graag wilden.  
 
Beweegreden om deel te nemen aan de Zomerschool in de toekomst zijn:  
 
Tabel 3.3 Beweegredenen deelname Zomerschool in de toekomst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoord Grafiek Percentage Aantal 

Ik wil niet dat mijn kind in de 
zomervakantie (een deel van) 
wat hij/zij geleerd heeft op 
rekengebied zal vergeten en 
misschien met achterstand aan 
het nieuwe schooljaar zal 
beginnen 

  28% 21 

Ik wil niet dat mijn kind in de 
zomervakantie (een deel van) 
wat hij/zij geleerd heeft op 
taalgebied zal vergeten en 
misschien met achterstand aan 
het nieuwe schooljaar zal 
beginnen  

  29% 22 

Ik wil dat mijn kind op 
rekengebied met een 
voorsprong aan het nieuwe 
schooljaar zal beginnen  

  12% 9 

Ik wil dat mijn kind op 
taalgebied met een voorsprong 
aan het nieuwe schooljaar zal 
beginnen  

  12% 9 

Als mijn kind tijdens het 
schooljaar een achterstand 
oploopt op rekengebied, dan wil 
ik die achter-stand verminderen 
of wegwerken 

  19% 14 

Als mijn kind tijdens het 
schooljaar een achterstand 
oploopt op taalgebied, dan wil ik  
die achter-stand verminderen of 
wegwerken 

  24% 18 

Ik wil dat de overgang naar het 
voortgezet onderwijs voor mijn 
kind makkelijker zal zijn 

  29% 22 

Ik wil mijn kind laten 
kennismaken met vakken die 
normaal niet gegeven worden, 
namelijk (vul vak of vakken in) 

  17% 13 

Ik heb behoefte aan opvang van 
mijn kind tijdens de 
zomervakantie 

  16% 12 

Anders, namelijk   29% 22 

 Totaal antwoorden  75 

 

Reden Ranking Punten 

Anders 1 210.00 

Kennismaken vakken 2 148.00 

Achterstand rekengebied 3 72.00 

Behoefte opvang 4 64.00 

Vergeten rekengebied 5 58.00 

Vergeten taalgebied 6 53.00 

Voorsprong taalgebied 7 52.00 

Achterstand taalgebied 8 51.00 

Voorsprong rekengebied 9 35.00 

Overgang VO 10 10.00 
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Van de 232 respondenten geeft 48% aan geen gebruik te willen maken van de 
Zomerschool in de zomer van 2013. De belangrijkste reden hiervoor is dat de 
kinderen de vakantierust goed kunnen gebruiken. Reacties die we vaak 
teruglezen zijn ‘Vakantie is vakantie’ en ‘Ze moeten al zo veel’. Daarnaast 
brengen ouders naar voren dat:  

 kinderen zelf niet willen;  
 er geen urgentie is omdat de leerprestaties voldoende zijn;  
 men er nog te weinig voordelen van ziet.  

3.3 Verdieping focusgroep 
Er lijken verschillen te zijn in hoe ouders en leerkrachten aankijken tegen het 
naar school gaan in de zomer. In de focusgroep wordt bevestigd dat veel ouders 
vakantie zien als vakantie en hun kinderen daarom vrije tijd gunnen.  
Volgens één ouder is het woord Zomerschool mogelijk van invloed op de 
beeldvorming bij ouders dat het ‘te serieus’ is voor een vakantiebesteding. De 
voornaamste beweegreden om kinderen toch te laten gaan is dat de kinderen 
zelf enthousiast zijn. Dit lijkt vooral te komen doordat het aanbod juist duidelijk 
verschilt van het reguliere onderwijsaanbod: nieuwe vakken worden op een 
creatieve en gevarieerde manier (onder andere buiten en binnen de school) 
aangeboden.  
Eén ouder heeft zijn kinderen gevraagd naar wat ze zo leuk vinden aan de 
Zomerschool; het gaat dan vooral om de nieuwe vakken waarbij ze proefjes 
mogen doen. Een andere ouder geeft aan dat ‘vertrouwdheid’ bij haar kind een 
belangrijke succesfactor is. Het gaat dan bijvoorbeeld over het al kennen van de 
andere kinderen of het feit dat er een bekende juf voor de groep staat. Ook vindt 
deze ouder het ‘zielig’ wanneer kinderen van hun ouders naar de Zomerschool 
moeten omdat prestaties onder de maat zijn.  
Het is de vraag ‘of je met de Zomerschool de kinderen met een achterstand te 
pakken hebt’. De focusgroep geeft overigens aan dat het geen probleem is 
wanneer dit niet het geval is. Naast dat er iets geleerd wordt op de Zomerschool 
verwacht men dat het vooral ook ontspannend en leuk is. Dat 48% van de 
ouders aangeeft nog te twijfelen over deelname in 2013 kan simpelweg te 
maken hebben met het keuzemoment, dat vaak in het voorjaar plaatsvindt. De 
informatieavonden en (in het komend jaar) toneelstukjes moeten voldoende 
informatie geven om een keuze te maken.  
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Hoofdstuk 4  
Wensen en behoeften 

4.1 De respondenten 
De vragen rondom wensen en behoeften zijn telkens door een grote groep 
ouders/verzorgers ingevuld.  

4.2 Resultaten op hoofdlijnen 
Ouders is gevraagd naar specifieke wensen en behoeften (zie bijlage 2). De 
wensen en behoeften van ouders die hun kind al eens op de Zomerschool 
hebben gehad liggen vooral op het gebied van:  

 de geschiktheid van de Zomerschool voor alle groepen (78% mee eens); 
 meer accent op het verbeteren van taal- en rekenprestaties (54% mee eens); 
 de organisatie van de Zomerschool op één centrale plek (50% mee eens). 

 
Van de ouders die hun kind niet eerder naar de Zomerschool hebben gestuurd is 
de top drie:  

 de geschiktheid van de Zomerschool voor alle groepen (64% mee eens). 
 de Zomerschool moet gericht zijn op de specifieke onderwijsbehoeften en 

leerachterstanden van individuele kinderen (50% mee eens). 
 de Zomerschool moet vooral gericht zijn op vakken die normaal niet gegeven 

worden (44% mee eens). 
 
Ouders van kinderen die al eerder hebben deelgenomen hebben de minste 
behoefte aan:  

 de kinderen drie weken naar de Zomerschool doen (80% mee oneens); 
 een Zomerschool die vooral geschikt is voor jonge kinderen van groep 1 tot en 

met groep 4 (80% mee oneens); 
 een Zomerschool die twee weken achter elkaar aan het einde van de 

zomervakantie is (71% mee oneens); 
 langere openingstijden, namelijk tot half vijf in plaats van half drie ´s middags 

(71% mee oneens); 
 een Zomerschool die minder gericht is op meer leren en meer op het op een 

prettige manier vermaken van de kinderen (71% mee oneens). 
 
De groep ouders die hun kind niet eerder op de Zomerschool hebben gehad 
hebben de minste behoefte aan:  

 de kinderen drie weken naar de Zomerschool doen (69% mee oneens); 
 een Zomerschool die vooral geschikt is voor jonge kinderen van groep 1 tot en 

met groep 4 (64% mee oneens); 
 langere openingstijden, namelijk tot half vijf in plaats van half drie ´s middags 

(55% mee oneens). 
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De voornaamste wensen en tips die ouders/verzorgers naar voren brengen zijn:  

 communicatie met ouders en leerlingen, bijvoorbeeld over de doelstellingen van 
de Zomerschool en een duidelijk lesrooster; 

 een combinatie van leren en ontspanning (speelse, afwisselende en sportieve 
werkvormen); 

 individuele aandacht: stem af op specifieke behoeften van de leerling; 
 Aandacht voor actualiteiten, breuken, nieuwe vakken/andere talen; 
 inzet gastdocenten uit andere beroepsgroepen, zie bijvoorbeeld: 

http://www.imcweekendschool.nl/; 
 zorgen voor een niet te strak schema voor leerkrachten en leerlingen. 

4.3 Verdieping focusgroep 
De ouders van de focusgroep bevestigen enkele hierboven genoemde wensen:  

 een duidelijke communicatie over het hoe en waarom van de Zomerschool;  
 terugkoppeling naar ouders, bijvoorbeeld na een tevredenheids-

/behoeftenonderzoek of het individuele portfolio van de leerlingen;  
 een duidelijk programma voor de twee weken;  
 duidelijke afspraken over het vervoer van en naar de Zomerschool.  

 
Tips en suggesties die door de focusgroep worden meegegeven:  

 Het succes van rekenen hangt sterk af van de manier waarop het aangeboden 
wordt: zorg voor gevarieerde, aantrekkelijke werkvormen. 

 Ga terug naar de broodmaaltijd en zorg hierbinnen voor variatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imcweekendschool.nl/
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Hoofdstuk 5  
Conclusies en aanbevelingen  

5.1 Conclusie: met vertrouwen de toekomst tegemoet  
De resultaten van de vragenlijst en de focusgroep steunen een continuering van 
de Zomerschool in de toekomst. Ouders en kinderen zijn in belangrijke mate 
tevreden. De Zomerschool biedt gelegenheid voor onderwijstijdverlenging en 
extra aandacht voor het primaire proces, waarin (zomerschool)leerkrachten 
hun eigen lessen ontwerpen. Dit merken ouders vooral door het 
onderscheidende aanbod en het plezier dat kinderen aan de Zomerschool 
beleven.   
Tegelijkertijd komen uit dit onderzoek enkele belangrijke verbeterpunten naar 
voren. In de volgende paragraaf geven we onze aanbevelingen.  
 

5.2 Aanbevelingen: verbeterpunten op het gebied van communicatie, 
beeldvorming en maatwerk  
De afgelopen jaren is de animo voor de Zomerschool licht afgenomen, zo wordt 
geconstateerd in de focusgroep. Om de kwaliteit ook in de toekomst te kunnen 
waarborgen zijn enerzijds voldoende leerlingen en leerkrachten nodig en is het 
anderzijds van belang om in te spelen op individuele behoeften van leerlingen 
en ouders. Het gaat hier niet alleen om het inhoudelijke onderwijsaanbod, maar 
ook om randvoorwaarden in de organisatie en communicatie. 

Heldere en tijdige communicatie met belangrijke rol voor de 
leerkracht 
Zorg voor een heldere boodschap over het hoe en waarom van de Zomerschool.  
De rol van leerkrachten is cruciaal: zij weten welke individuele leerbehoeften 
het kind heeft en kunnen ouders enthousiasmeren voor/adviseren over 
deelname aan de Zomerschool. Ouders verwachten dat zij geïnformeerd worden 
over het portfolio, vooraf en achteraf.  

Maatwerk: kwaliteit boven kwantiteit  
Ondersteun Zomerschoolleerkrachten, zodat ze nog gerichter kunnen inspelen 
op verschillen tussen leerlingen. Leerlingen hebben verschillende behoeften op 
taal- en rekengebied. Door beter aan te sluiten bij de behoeften van de 
leerlingen (op taal- en rekengebied) worden ook leervorderingen zichtbaar. 
Communiceer die met de ouders. Onderscheidende en uitdagende werkvormen 
ten opzichte van het reguliere lesaanbod zijn belangrijk. Ontwikkelen van deze 
leerkrachtvaardigheden heeft een spin-offeffect binnen het reguliere primaire 
proces.    

Attractief aanbod Zomerschool 
Zorg ervoor dat in de ochtenden – nog meer dan voorheen – expliciet gericht 
wordt op de basisvakken met behulp van niet-alledaagse inhouden en 
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interactieve, aantrekkelijke werkvormen. In de middagen kan dan worden 
gericht op een alternatief aanbod, zoals techniek, social media, ontdekkend 
leren, vreemde talen, creatieve vakken en/of excursies in de omgeving. 
 
 
Evaluatie van de Zomerschool 
Zorg ervoor dat evaluaties van de Zomerschool zichtbaar worden 
teruggekoppeld naar de ouders. Ze merken dan dat hun mening serieus wordt 
genomen. 
 
Organisatie  
Gebruik het enthousiasme van met name de jonge leerkrachten in de 
organisatie. Geef hun een nadrukkelijke rol in het promoten van de Zomerschool 
bij andere leerkrachten en ouders en in de organisatie van activiteiten.
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