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Deelnemende locaties Zomerschool VVE 2019 en 2020 

 
In de zomer van 2020 hebben 21 locaties voor voorschoolse educatie in Arnhem hun deuren geopend 
voor peuters en kleuters. De kinderopvangorganisaties hebben met elkaar samengewerkt waardoor 
kinderen van 31 locaties konden deelnemen. Dit is een duidelijke toename t.o.v. 2019.  
De Zomerschool VVE was 2 of 3 weken geopend. 
 
Deelnemers Zomerschool VVE 2019 en 2020 

 
 
 
Zomerschool VVE in beeld 
Hier een beeldimpressie van de Zomerschool VVE: https://youtu.be/k70gvhUE8rc 
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Ouders positief over de Zomerschool VVE 

 
 
Ouders gaven complimenten dat we open waren; ze waren blij dat hun peuter met plezier bezig was 
op de peutergroep. Kinderen zaten vol verhalen thuis wat ze allemaal gedaan en beleefd hadden. 
Reacties van ouders: 
● peuters zijn door corona veel thuis geweest, daarom heel fijn voor hun ontwikkeling 
● peuters hoeven zich thuis niet te vervelen 
● mijn kind kwam met nieuwe woorden thuis 
● we praten samen  over het prentenboek waar mijn kind over vertelde. 
 
Ouders hebben kunnen zien wat kinderen thuis kunnen doen met eenvoudige materialen. 
Er zijn verschillende manieren bedacht om ouders te ondersteunen in het stimuleren van de 
(taal)ontwikkeling van hun kind, met inachtneming van de corona-maatregelen.  
● we hebben een film gemaakt van de activiteiten van de kinderen bij het prentenboek “Nog een 

keer”. De ouders konden die film samen met hun kind zien in de “bioscoop” 
● we hebben de zomerschool afgesloten met een tentoonstelling buiten. Alles wat de kinderen 

hebben gemaakt en gedaan was te zien en konden ze samen met de ouders bekijken. De ouders 
vonden het fijn om mee te kunnen kijken.  

 
Evaluatie pedagogisch medewerkers  
Welke opbrengsten zie je bij de kinderen? 
● Er was continuïteit voor de peuters, dat is fijn en belangrijk, met het leuke 

zomerschoolprogramma 
● De kinderen hebben veel nieuwe woorden geleerd bij het thema. Ze konden zelf de woorden 

ervaren, ontdekken en doen door de activiteiten bij het thema en de prentenboeken. 
● woorden zijn door doen spelenderwijs onthouden. Nu weken later horen we kinderen er nog over 

en ze vertelden er thuis over wat ze gedaan hadden 
● Oudere en jongere kinderen leren veel van elkaar. De 3-jarigen worden door de aanwezigheid 

van kleuters en het programma echt uitgedaagd in hun taalontwikkeling. En zowel de peuters als 
kleuters voelen zich hier “groot” bij, dat sterkt hun zelfvertrouwen.  
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● De peuters die naar groep 1 gaan hebben veel kunnen leren: 

- leesplezier  
- luisteren naar elkaar 
- ze hebben hun nieuwe 4-jarige klasgenoten leren kennen en mee kunnen spelen 
- uitbreiden van woordenschat 
- rekenbegrippen aangeleerd 
- luisteren naar instructie en uitvoeren ervan  

● Heel goed om extra aandacht te besteden aan de motorische ontwikkeling door veel bewegen 
buiten. Ook daar konden we de woorden goed mee verduidelijken. 

● De peuters hebben heel veel geleerd van het samen lunchen. Ze kijken naar elkaar en leren van 
elkaar tafel dekken, brood smeren, op elkaar wachten. en de woorden die daar bij horen kunnen 
ze meteen oefenen. 

● Ook de kleuters konden we met Logo 3000 en de gekozen prentenboeken veel nieuwe woorden 
leren, het verhaal navertellen en spelen en erover praten. 

● We konden goed gedifferentieerd werken door pedagogisch medewerkers te koppelen aan 
verschillende groepen peuters of kleuters. 

 
 
Verbeteringen: tips voor volgend jaar 
● We zouden iets beter willen kijken welke kinderen de zomerschool echt nodig hebben. Dan 

kunnen we meer tijd besteden aan het informeren aan ouders zodat ook zij mee kunnen doen. 
● Door een goede voorbereiding konden we goed doelen stellen en volgen door het goede 

draaiboek wat we gemaakt hebben. 
● Sommige kinderen moesten vooral wennen, dan is de zomerschool eigenlijk te kort om er echt 

van te leren. 
● Als er altijd een zomerschool is kunnen we ouders beter informeren zodat ze hun kind op tijd 

kunnen aanmelden. 
● We kunnen vaker en beter terugvragen aan ouders wat hun kinderen leren 

en terugvragen wat ze thuis wel en niet konden doen. 
● We weten niet altijd of de kinderen de woorden wel hebben “opgeslagen”, vooral bij de 

anderstalige kinderen. 
● Door corona was er een korte voorbereidingstijd. Vooral voor de nieuwe zomerschoollocaties was 

dit lastig. 
● Differentiëren is wel nodig, de verschillen tussen 2- en 4 jarigen in een groep zijn groot.  
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