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Zomerschool PO 
 
Sinds 2009 vindt de Zomerschool Arnhem plaats voor groep 7 en 8 van de OAB-basisscholen. In 2018 
hebben 50 leerlingen deelgenomen. Deze leerlingen waren afkomstig van 10 verschillende 
basisscholen en het AZC Elderhoeve.  
 
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 2018 duurde drie weken. De thema’s Water, Kunst, en Bouwen zijn aan bod 
gekomen.  
 
Aantal leerlingen groep 7 en 8 van de OAB-scholen en AZC Elderhoeve (2014-2018) 

 
 
In de Zomerschool wordt specifiek aandacht besteed aan: 
● rekenen (niveau minimum, basis en verrijking) op de onderdelen getallen & bewerking, 

kommagetallen, breuken en procenten 
● woordenschat 
● plannen en organiseren 
● onderzoekend en samenwerkend leren 
● non-cognitieve activiteiten: sport, kunst, toneel, muziek, spel 
● presenteren 
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● aansluiting op het voortgezet onderwijs. 
 
Evaluatie Zomerschool leerlingen 2018 
 
1. Waarom heb je je opgegeven voor de Zomerschool? 

“Omdat ik dan geen zomerdip krijg en me niet verveel” Eden 
“Ik heb niks te doen in het AZC” Dorsa 
“Mijn zus heeft zich ook opgegeven en die zei dat het leuk was” Sabrine  
“Om slimmer te worden” Edrun 
Omdat ik het vorig jaar leuk vond, wou ik dit jaar weer” Zainab 

2. Wat heb je geleerd? 
“Samen met elkaar om te gaan en respect hebben voor elkaar” Amar 
“Om je fantasie te gebruiken” Nawfal 
“Hoe je procenten makkelijk uitrekent” Ikhlaas 
“Om te gaan met andere kinderen” Daniël 
“Rekenen en samenwerken” Soemeya 
“Rekenen, Nieuwsbegrip en presenteren” Sina 
“Geen ruzie maken” Seher 
“Om met verschillende kinderen samen te werken” Aijman 

3. Wat vond je leuk? 
“Ik heb vrienden gekregen” Nadir 
“Ik vond alles leuk” Cindy 
“Klimmen vond ik het allerleukste en rekenen en bouwen, kunst en nog veeeel meer dingen” 
Fatuma 
“Onderzoekend leren, ijsjes eten, water spelletjes en al mijn nieuwe vrienden” Sara 
“Dat de juf aardig is en dat we goed les kregen” 
“Gym” Khanh 
“Mijn nieuwe vrienden, de juffen en de middagprogramma’s” Isabelle 
 

Toekomstige ontwikkelingen 

 
● de zomerschool zal in 2019 drie weken in de zomervakantie plaatsvinden. Liefst ook op een 

locatie in Arnhem-Noord (naast Arnhem-Zuid)  
● het curriculum wordt op een aantal punten aangepast (minder aanbodgericht, aansluiten op de 

interesses van leerlingen en voorbereidend op het voortgezet onderwijs) 
● het rekenmateriaal is in de loop der tijd verouderd en dient aangepast te worden 
● een belangrijk knelpunt is de beschikbaarheid van bevoegde leerkrachten. We onderzoeken of 

het mogelijk is met LIO’s te werken 
● 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 gedurende de hele zomervakantie zomerschool aan te 

kunnen bieden.  
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VVE Zomerschool  
 
Voor peuters en kleuters met een (risico op) taal/ontwikkelingsachterstand en peuters en kleuters die 
thuis weinig (Nederlandse) taalervaringen opdoen is continuïteit in taalstimulering belangrijk. Tijdens 
de lange zomervakantie biedt de VVE Zomerschool twee weken een taalrijke leeromgeving. Een 
ander doel is dat de Zomerschool ouders ondersteunt door de kinderen op te vangen en ouders bij het 
programma betrekt.  
 
Na de positieve ervaringen met de pilot VVE Zomerschool 2017, hebben we ook in 2018 weer de VVE 
Zomerschool georganiseerd. Stichting PAS nam de coördinatie van het project op zich. De uitvoering 
gebeurt door SPA en Skar. De VVE Zomerschool was dit jaar bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 
de 4,5 jaar (maximaal 16 kinderen per groep). Er was uitbreiding naar alle aanpakwijken waar 
OAB-scholen en VVE intensief locaties zijn. Er hebben 7 groepen, 12 uur per week gedraaid in de 
wijken Geitenkamp, Klarendal, Presikhaaf Oost en West, Statenkwartier/Het Broek, Malburgen Noord 
en Zuid-Oost. Op alle locaties hebben meer peuters dan kleuters de Zomerschool bezocht.  
 
Het VVE-programma in de peuter- en kleutergroepen (Logo 3000, interactief voorlezen) wordt op de 
Zomerschool voortgezet. Daarnaast is er veel aandacht voor motoriek en buitenspel. Zowel bij het 
brengen en halen is er een ouderinloop.  Bij het brengen kunnen ouders nog even met het kind spelen 
en de VVE-medewerker spreken. Bij het halen wordt met ouders teruggekeken op de ochtend en 
kunnen ouders tips voor thuis krijgen.  
 
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 
 
Aantal deelnemers peuters/kleuters per locatie 2018 
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Evaluatie medewerkers 
Over het algemeen hebben de medewerkers erg genoten van de zomerschool. De kinderen kwamen 
door de leeftijdssamenstelling in ander spel dan gedurende de reguliere weken. Dit was zichtbaar in 
de manier van samen spelen en in de ontwikkeling van de woordenschat. Voor bijna elke groep was 
er ook een vrijwilliger, waardoor er veel gewerkt kon worden met kleine groepjes.  
 
Op twee locaties hebben SPA en Skar samengewerkt. Dit is heel goed gegaan. De manier van 
werken sloot heel goed op elkaar aan, waardoor er gemakkelijk een gezamenlijk programma opgezet 
en uitgevoerd kon worden.  
 
Evaluatie kinderen 
Doordat er meer aandacht kon zijn voor de kinderen, leefden, volgens de pedagogisch medewerkers, 
sommige rustige kinderen extra op. De eerste dag hebben de pedagogisch medewerkers bewust tijd 
ingeruimd voor kennismaking en groepsvorming. Dit werkte heel goed. De kinderen bleken soepel om 
te gaan met de nieuwe groep. Er ontstonden al snel nieuwe vriendschappen. De meeste locaties 
hebben min of meer vastgehouden aan het bekende dagritme. Dit voelde voor alle kinderen vertrouwd 
en verminderde spanning voor kinderen die al op school zaten, of niet bekend waren met elkaar en de 
pedagogisch medewerker.  
 
Evaluatie ouders 
Ouders waren heel enthousiast over de zomerschool. Dat gold zeker voor de locaties die de 
zomerschool al kenden van vorig jaar. Veel mensen waren teleurgesteld dat het bedoeld was voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Zij hadden ook graag hun kind van 2 jaar deel willen laten nemen. Ook 
verschillende sociale wijkteams hebben contact opgenomen met SPA en Skar met de vraag of ook 
jongere kinderen welkom waren, omdat zij voorzagen dat in sommige gezinnen 6 weken 
zomervakantie zwaar zou gaan vallen voor kinderen en hun ouders.  
Ouders die wel gebruik hebben kunnen maken van de zomerschool hebben ook aangegeven zich 
ontlast te voelen doordat hun kind 3 keer per week naar de zomerschool kon gaan. Zij zagen dat hun 
kind zich in de vakantie zou gaan vervelen. Veel locaties hebben aan de hand van foto’s aan ouders 
verteld wat de kinderen gedaan hebben bij de zomerschool. Sommige locaties hebben hier een 
digitale fotolijst voor gebruikt. De locaties hebben speciale activiteiten gedaan om ouders meer te 
betrekken bij de locatie en bij de ontwikkeling van hun kinderen: 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
 
● Door de tijdsdruk (subsidie kwam laat rond) zijn sommige dingen niet zo goed voorbereid als 

men had gewild. Op tijd beginnen met de voorbereiding is een wens voor volgend jaar 
● Meer aandacht voor de samenwerking met de basisschool 
● Bij voldoende tijd kan het programma inhoudelijk nog beter uitgewerkt worden. Een voorbeeld 

hiervan is dat een dansworkshop leuk is, maar nog meer waarde kan hebben als tijdens de 
workshop ook LOGO-woorden aan de orde komen 

● Meer aandacht voor de werving van ouders.  
 

 

 


