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Zomerschool PO 
In 2017 heeft de Zomerschool voor de achtste keer op het Olympus College plaats gevonden. Dit jaar 

hebben 62 leerlingen deelgenomen aan de Zomerschool. 50 leerlingen waren afkomstig van 7 

verschillende OAB-basisscholen. Daarnaast hebben 12 leerlingen van het AZC Elderhoeve 

deelgenomen. 

 

De doelen van de Zomerschool: 

 onderwijsniveau op peil houden gedurende de zomervakantie 

 hiaten op taal- en rekengebied verkleinen 

 bevorderen van de doorgaande lijn PO-VO 

 bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling 

De zomerschool 2017 duurde 4 weken (van 24 juli t/m 18 augustus). De thema’s Energie, Heelal, 

Australië en Bouwen zijn aan bod gekomen.  

 

 

Aantal leerlingen groep 7 en 8 van de OAB-scholen* en AZC Elderhoeve (2013-2017) 

 
 

*Annie M.G. Schmidtschool en O.L.V. Lourdesschool zijn IKC De Werf geworden 
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VVE Zomerschool pilot 2017 
Continuïteit in taalstimulering voor peuters en kleuters met een (risico op) 

taal/ontwikkelingsachterstand en peuters en kleuters die thuis weinig (Nederlandse) taalervaringen 

opdoen is van belang. Met name tijdens de lange zomervakantie is aanbieden van een taalrijke 

leeromgeving zinvol. De Zomerschool voor peuters en kleuters kan deze rijke leeromgeving bieden. 

Een ander doel  is dat de Zomerschool de ouders ondersteunt door de kinderen op te vangen en 

ouders bij het programma  betrekt. De VVE Zomerschool was dit jaar bedoeld voor kinderen tussen de 

3 en de 4,5 jaar (maximaal 16 kinderen per groep). Op alle locaties hebben meer peuters dan kleuters 

de Zomerschool bezocht.  

 

Doelen VVE Zomerschool 

 voortzetten VVE programma tijdens de zomervakantie 

 bijdragen aan de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen met extra aandacht voor 

buitenspel/motoriek 

 ouders ondersteunen en betrekken 

 

In totaal hebben 40 peuters en 7 kleuters aan de VVE Zomerschool deelgenomen op de locaties 

Boemerang, Speelrijk, De Werf en Merlijn. 

   

Er zijn door 26 ouders vragenlijsten ingevuld. De ouders waren onverdeeld enthousiast. De 

pedagogisch medewerkers vonden het leuk en inspirerend om te experimenteren en samen te werken 

met andere collega's.  

 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

 

 De Zomerschool zal in 2018 weer plaatsvinden. In ieder geval voor één jaar. De ontwikkelingen 

daarna hangen af van Rijksbeleid (worden de bestuursafspraken G37 ook na 2015 gecontinueerd) 

en gemeentelijk beleid (welke keuzes worden er in het kader van de bezuinigingen gemaakt). De 

Zomerschool Arnhem ontwikkelt zich tot dusver positief en het zou zonde zijn wanneer de 

Zomerschool na 2017 niet wordt voortgezet. Zeer waarschijnlijk worden een aantal bezuinigingen 

doorgevoerd. Dit zal de financiële bijdrage aan OAB-scholen, het vervoer en de excursies 

betreffen. 

 Samenwerken met partners: BSO Rijnstad, Kunstbedrijf, Moskee, Jeugdland, Ome Joop Toer, VO, 

ISK, bedrijfsleven (hybrideconstructie), weekendschool.  

 Op de lange termijn meerdere zomerscholen op verschillende locaties in de stad voor kinderen 

van 3-12 jaar 

 De wens is om alle (VVE-)kinderen de hele zomer zomerschool aan te kunnen bieden. Voorlopig 

bieden we de VVE Zomerschool aan het begin van de vakantie en aan het eind van de vakantie 

aan.  

 

 


