
Zomerschool 2022
Na een succesvolle editie Zomerschool 2021 is Stichting PAS afgelopen januari gestart met de
voorbereidingen voor de Zomerschool 2022. In het aankomende jaar gaan we, vanwege goede
ervaringen, het grotendeels op dezelfde manier aanpakken als in 2021. We zijn trots op het aanbod
dat we bieden en de bijdrage die we hiermee gezamenlijk leveren aan het vergroten van
kansengelijkheid in het onderwijs.

Belangrijke onderdelen van de Zomerschool
- Leerwinst:
Leerlingen krijgen in de vakantie geen terugval in hun kennis en vaardigheden, maar boeken juist
leerwinst op gebied van rekenen, taal en wereldoriëntatie.
- Leesbevordering:
Er is een bibliotheek met leesboeken, bestaande uit Kinderzwerfboeken en aan de Zomerschool
gedoneerde boeken. Er is dagelijks ruimte voor lezen in het programma.
- Aanwezigheid jongerencoaches:
Om de leerlingen en leerkrachten te ondersteunen werkt de Zomerschool met jongerencoaches die
gesprekken voeren met de leerlingen. De coaches zijn bekend met het voortgezet onderwijs en zijn
verbonden aan Presikhaaf University en AM Support.
- Portfolio:
Om te zorgen voor een goede overdracht van en naar de basisscholen werken de leerlingen aan een
portfolio. Hierin houden ze al hun werk bij en is hun ontwikkeling zichtbaar. De portfolio’s worden na
afloop aan de basisscholen gegeven die ze kunnen bekijken en meegeven aan de leerlingen.
- Overgang PO-VO:
Er is brugklastraining voor leerlingen die naar het VO gaan. Voor ouders zijn er
informatiebijeenkomsten over de overgang van PO naar VO.
- Kwaliteitssysteem:
In de Zomerschool werken we voortdurend aan (verbetering van) kwaliteit door het inzetten van
kwaliteitskaarten en een kwaliteitscoördinator.

Wat gaan we dit jaar doen om de Zomerschool nog beter vorm te geven?
Uiteraard blijven we de Zomerschool continu verbeteren. Op basis van een evaluatie van de
Zomerschool 2021 is er een aantal punten waar we dit jaar specifiek aandacht voor hebben:
- Curriculum doorontwikkelen:
Het thematisch onderwijs wordt opnieuw vormgegeven. We werken dit jaar met één thema, namelijk
Ondernemen.
- Ouders ondersteunen:
In samenwerking met VO-scholen is er meer aandacht voor het ondersteunen van ouders bij de
overgang van hun kind van PO naar VO.
- Werkdruk verlagen:
Er is dit jaar specifiek aandacht vanuit de Zomerschool voor het verlagen van de werkdruk van
basisschoolleerkrachten. Dit doen we bijvoorbeeld door het maatprofiel aan te passen.
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- Samenwerken:
De samenwerking met middelbare scholen wordt verbeterd om meer inhoud te geven aan de
doorgaande lijn. Met HAN PABO willen we bekijken hoe de Zomerschool een erkende waardevolle
leerplek kan zijn.
- Bereik vergroten:
Om zo veel mogelijk leerlingen te laten profiteren van het rijke aanbod van de Zomerschool is het
belangrijk om meer leerlingen uit groep 8 en leerlingen van OAB-scholen bereiken. Hier zetten we dit
jaar extra op in.
- Aandacht voor schoolklimaat en pesten:
Tot slot is er in het programma van de Zomerschool bijzondere aandacht voor het schoolklimaat en
pesten. Dit doen we onder andere door het inzetten van een theaterbureau.

Werving leerkrachten voor de Zomerschool
We zijn ervan overtuigd dat we ook dit jaar weer een mooi programma bieden. De Zomerschool staat
voor leren, verrijking en plezier. Om alle doelgroepleerlingen de kans te geven hieraan mee te doen,
kunnen we nog wel wat ondersteuning gebruiken bij de werving van leerkrachten. We roepen iedereen
dan ook op om bij te dragen aan de werving. Heb of ken je leerkrachten die zich, samen met een
enthousiast team, graag willen inzetten tijdens (een deel van) de zomervakantie? Of heb je goede
stagiaires die in de zomervakantie willen bijverdienen en tegelijkertijd willen leren? Wijs ze dan op
onze vacatures!

Tijdspad tot en met de uitvoering van de Zomerschool 2022

Maart Start werving leerkrachten en assistenten; vacature op website Stichting PAS.

April - Voorlichtingsbijeenkomsten in de groepen 7 en 8 op OAB-scholen over de
Zomerschool. We nemen vooraf contact op voor een afspraak.
- Leerkrachten ontvangen informatie over de inschrijvingsprocedure.

9 mei t/m 3 juni Inschrijvingsprocedure Zomerschool 2022.

uiterlijk 17 juni Leerlingen krijgen bericht of zij geplaatst zijn op de Zomerschool, of op de
wachtlijst staan. Wanneer er na deze tijd leerlingen afzeggen krijgen de
leerlingen van de wachtlijst een uitnodiging.

3, 4 en 5 aug Voorbereidingsdagen team Zomerschool.

8 t/m 26 aug Zomerschool 2022!

Voor vragen en ervaringen van anderen kan je terecht bij Jonathan Simonis,
j.simonis@stichtingpas.nl, 06-51485078.

Voor meer informatie over de Zomerschool, zie:
https://www.stichtingpas.nl/weekendschool-zomerschool/, www.facebook.com/zomerschoolarnhem en
Instagram @zomerschool_arnhem

Wil je de Zomerschool komen bezoeken? Leuk! Je bent van harte welkom. Laat van tevoren even
weten dat je komt.
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https://www.stichtingpas.nl/weekendschool-zomerschool/
http://www.facebook.com/zomerschoolarnhem


Zomerschool 2021 in het kort1

In 2021 werd de Zomerschool voor de twaalfde keer georganiseerd. Deze vond plaats in het Olympus
College in Arnhem. Er namen 150 leerlingen deel. In onderstaande grafiek is zichtbaar van welke
school zij afkomstig waren.

Pijlers van de Zomerschool 2021
- Werken in groepen van 15 leerlingen met elk een gekwalificeerde leerkracht en een assistent met
een onderwijsgerelateerde achtergrond.
- Hoog inzetten op de aanwezigheid van alle leerlingen gedurende de drie weken (ten behoeve van de
effectiviteit).
- Naast de reeds bestaande evaluatie ook een effectmeting doen om uitspraken te kunnen doen over
de effectiviteit van de Zomerschool.

Programma Zomerschool
Leren:
- In de ochtend wordt er gewerkt aan reken- en taalonderwijs. Het rekenonderwijs vond dit jaar plaats
met behulp van het programma Studiemeter, waardoor kon worden afgestemd op het niveau van de
leerlingen. De resultaten logen er niet om. Bijna alle leerlingen hebben duidelijke vooruitgang laten
zien in hun rekenvaardigheden. Het taalonderwijs werd gegeven aan de hand van drie thema’s:
energie, democratie en heelal. De resultaten van het taalonderwijs hebben we dit jaar nog niet
gemeten.
Verrijking:
- Het middagprogramma heeft een verrijkende functie. Er wordt verbinding gezocht met de thema’s die
in de ochtend worden aangeboden. In samenwerking met CLC PO werkten de leerlingen dit jaar in de
eerste week aan workshops binnen verschillende sporen: sport, beeldend (dans, rap, graffiti, film),
voeding, maken en ICT. In de tweede en derde week zochten zij binnen een van de sporen de
verdieping. Het youtubefilmpje ZOMERSCHOOL Compilatie 2021 MIDDAG geeft een goed beeld van
het middagprogramma.
Plezier:
- In de pauze wordt er een gezonde lunch aangeboden en is er dagelijks pauzesport.
- Elke vrijdag vindt er een excursie plaats. Dit jaar waren dat het Sonsbeekpark (i.s.m. het
Natuurcentrum), Waalhalla en Walibi.

1 Tekst deels ontleend aan de Arnhemse monitor kansengelijkheid 2020/2021 van Stichting PAS
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https://youtu.be/__B5X3TyWGo
https://www.stichtingpas.nl/publicaties/arnhemse-monitor-kansengelijkheid-2020-2021/

