
Afgelopen zomervakantie werkten maar liefst 82 leerlingen 
van 23 basisscholen in Nieuw West aan het verbeteren van hun 
reken-, taal- en sociale vaardigheden. Deze Zomerschool levert 
aantoonbaar succes op. Een dringende oproep om ook voor 2012 
en volgende jaren voldoende financiën beschikbaar te stellen, 
kan de gemeente dus toch niet zomaar negeren?

Op de bres voor 
de Zomerschool 2012

Geen vakantie-oord
Veelgehoord misverstand is dat De Zomerschool een 
soort vakantie-oord is vanwege het aantrekkelijke 
middagprogramma met educatieve, sportieve en creatieve 
activiteiten. Maar in de ochtenduren werken de kinderen 
keihard aan het uitbreiden van hun woordenschat, taalbegrip 
en het verbeteren van lees- en rekenvaardigheid. Deelnemers 
aan De Zomerschool 2011 kunnen daardoor in dit nieuwe 
schooljaar een stoere start maken in groep 8 en hebben 
verhoogde kans op goede schoolprestaties in het voortgezet 
onderwijs.

Kinderen van Amsterdam
De extra lessen in de zomer stelden deze keer het thema 
‘Kinderen van Amsterdam’ centraal. De kinderen maakten op 
leerzame wijze kennis met het Amsterdam van toen, nu en in 
de toekomst. Ze bezochten onder meer het Rembrandthuis en 
de Noord-Zuidlijn, leerden wat ‘archeologie’ inhoudt, deden 
Oudhollandse spelletjes en maakten een animatiefilm aan de 
hand van het boek ‘Kinderen van Amsterdam’.

Hoog bezoek
De Zomerschool werd de afgelopen drie jaren gefinancierd met 
subsidie van Stadsdeel Nieuw West. Voor de komende jaren is 
nog geen subsidie toegezegd. Reden voor de projectleiding om 
in de media veel aandacht voor De Zomerschool te vragen en 
plaatselijke politici op de school uit te nodigen. Deelraadslid 
Ellen van Slagmaat (D66) en stadsdeelwethouder Jesse Bos 
(PvdA) kwamen graag op bezoek. Dit resulteerde in een 
uitnodiging voor een presentatie over de Zomerschool tijdens 
een stadsdeelvergadering op 28 september 2011.

En nu?
Iedereen die bij de vergadering was, blijkt het over één ding 
roerend eens: De Zomerschool heeft zich een vaste plek in 
Nieuw-West verworven en voorziet in een duidelijke en vooral 
stijgende behoefte. Naar verwachting wordt dit najaar een 
besluit genomen over financiële middelen, waarmee De 
Zomerschool verder kan. 

Samenwerkingsverband Onderwijstijdverlenging van 
schoolbesturen PO en VO in Amsterdam Nieuw-West 
en Stadsdeel Nieuw-West

Contactadres: 
ASKO, Postbus 87591, 1080 JN Amsterdam, 020-3013885

www.zomerschool-amsterdam.nl
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