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VVE Zomerschool: een taalrijke zomer voor kind  
en ouder  
 
Voor peuters en kleuters (3 en 4 jarigen) met een (risico op) taal/ontwikkelingsachterstand, en voor 
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. 
 
Doelen VVE Zomerschool: 
○ voortzetten VVE programma tijdens de zomervakantie; LOGO 3000, interactief voorlezen, en veel 

aandacht voor motoriek en buitenspel 
○ ouders inspireren tot een taalrijke zomer met hun kind. Ouder-kindworkshops over taalrijke 

activiteiten voor thuis en buitenshuis. 
 
VVE Zomerschool op 13 locaties  
Na de positieve ervaringen met de VVE Zomerschool 2018, hebben we ook in 2019 weer de VVE 
Zomerschool georganiseerd. Stichting PAS nam de coördinatie op zich; de uitvoering werd gedaan 
door SPA, Skar en Partou. Op alle locaties hebben meer peuters dan kleuters de Zomerschool 
bezocht.  
Dit jaar draaide de VVE Zomerschool op 13 locaties; in alle aanpakwijken waar OAB-scholen en VVE 
intensief locaties zijn: Geitenkamp, Klarendal, Presikhaaf Oost en West, Statenkwartier/Het Broek, 
Malburgen Noord en Zuid-Oost, en bovendien op een aantal VVE-basis locaties in de wijken 
Kronenburg/Vredenburg, Rijkerswoerd, de Laar Oost en de Schuytgraaf.  
 
Samenwerking met Rozet en Kinderboekwinkel 
In de bibliotheken in Arnhem werd, ook in de zomer, Het Woordenwinkeltje georganiseerd om ouders 
plezier in prentenboeken met hun kind te laten ervaren. Bovendien kregen deelnemen de ouders een 
voucher waarbij zij een (anderstalig) prentenboek konden ophalen bij de Arnhemse Kinderboekwinkel.  
 
Aantal deelnemende peuters/kleuters per locatie, VVE Zomerschool 2019 
Locatie peuters 

week 1 
peuters 
week 2 

peuters
week 3 

kleuters 

Geitenkamp: Kloosterstraat, Grenspost, Blokkendoos 22 22  5 

Presikhaaf Oost: Pinokkio, Overkant 20 20  5 

Presikhaaf West: De Werf 30 30 14 10 

Klarendal: Beestenboel, De Linde 16 16   

CSA: Symfonie 1 en 2 18 18 16 9 

Malburgen: Vrolijke Ark, Klimop 13 13   

Malburgen: Merlijn 7 7   

Malburgen: Kleine Boemerang, Speelrijk 26 26  4 
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Kronenburg/Vredenburg: Pompeltje, Moriaantje 13 13   

Rijkerswoerd: Partou Emily Bröntesingel 8 8   

De Laar: Partou Venlosingel 11 11   

Schuytgraaf: Stampertjes, Jip en Janneke, Bambi, 
Wildebras, Kleine Wereld 

25 24 5  

Totaal bereik 13 locaties  
(waarvan 8 samengesteld) 

209 208 35 33 

 
 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
 
Intussen is de VVE Zomerschool 2019 geëvalueerd met ouders, kinderen en pedagogisch 
medewerkers. De volgende uitkomsten nemen we mee voor de organisatie van 2020 
 
● voor de werving eerder en duidelijker informatie verstrekken, zodat meer peuters/kleuters 

kunnen deelnemen 
● meer aandacht voor de werving van ouders 
● betere communicatie aan ouders over de verdere mogelijkheden in de stad tijdens de 

zomervakantie, zoals bibliotheek/ Het Woordenwinkeltje en Jeugdland 
● activiteiten als Het Woordenwinkeltje en workshops (nog) meer naar de locaties halen 
● ouders eerder en beter toeleiden naar de ouder-kindworkshops. Duidelijk maken dat deze niet 

vrijblijvend zijn als je kind aan de zomerschool deelneemt 
● het aantal uren VVE wordt in 2020 uitgebreid naar 960 uur voor iedere peuter (2 - 4 jaar). Een 

deel van die (wettelijk verplichte) uitbreiding zal waarschijnlijk plaatsvinden in de 
zomervakantieperiode. Daarmee kan een zomeraanbod VVE voor alle peuters en op alle 
locaties worden gerealiseerd. Wat dat betekent voor de Zomerschool voor de jongste kleuters 
moet worden uitgezocht. 
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