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1. Cijfers

• 2 laatste weken van augustus.

• 12 zomerklassen waarvan twee op eigen middelen.

• 85 lagereschoolkinderen via project van minister.

• 22 kleuters op eigen middelen.

• Maximum 12 kinderen per zomerklas

• Minimum 2 begeleiders per zomerklas → leerkracht + student of vrijwilliger

• 14 leerkrachten, waarvan 1 coördinator van de zomerschool.

• 8 studenten.

• 5 vrijwilligers.

• 3 externen voor extra namiddagactiviteiten.

• 2 secretariaatsmedewerkers.

• Gesloten zomerschool.



2. Kans

• Dit idee speelde al langer → zomervakantie is te lang 
voor heel wat kinderen. 

• Structuur, ondersteuning, context, ‘Nederlands’ 
ontbreekt bij heel wat gezinnen.

• Experimenten KROKUS, PAAS, KERST →
taalactiviteiten.

• Met beide handen gegrepen.



3. Motivatie

• Personeel niet laaiend enthousiast.

• Enkele nieuwe leerkrachten →makkelijker te 
‘motiveren’.

• Financiële aspect is een belangrijke motivator →
extraatje van meer dan 600 euro voor 14 dagen.



4. Partners 

• Niet haalbaar met enkel eigen leerkrachten.

• Studenten gezocht via bevriende hogescholen.

• Vrijwilligers via gemeentelijk infoblad.

• ‘Vrienden van het GO! v.z.w.’ voor vergoeding 
vrijwilligerswerk van eigen leerkrachten.

• Secretariaatsmedewerkers ingeschakeld voor meer 
praktische taken.



5. Leerlingenpopulatie

• Veel anders- en meertalige leerlingen. 57% geen NL 
met ouders >< 27% speekt enkel NL

• 127 SES-lestijden voor 420 leerlingen.

• Moeilijke thuissituaties → financieel, conflictueus, 
ontbreken van rust, beperkte leefruimte, …

• Voorrangsschool → extra omkadering als gevolg 
achterstand door corona.



6. Ouders

• Laatste oudercontact → brief 1 → telefoon 1 → sms1 
→ brief 2 → telefoon 2 → sms 2

• Indien niet aanwezig telefoon 3 en huisbezoek.

• Laatste overtuigingsmiddel → 1 i.p.v. 2 weken, halve 
dagen, broers en zussen die mochten meekomen, 
opvang voorzien voor en na, …

• Niet losgelaten! → wie er moest zijn, was er! 
(uitzondering → enkele vakantiegangers)





7. Leerdoelen

• Selectie van zomerschooldoelen per leerjaar door alle 
leerkrachten van dezelfde graad.

• Selectie per leerling door klasleerkracht, 
spijkerleerkracht en zoco.

• Gedifferentieerd aantal doelen per kind. 

• Zomerklassen werden samengesteld op basis van 
leeftijden en leerdoelen → 10 zomerklassen!

• Overzicht met gekozen leerdoelen per leerling werden 
de eerste week van juli samengesteld.





8. Voorbereiding

• Twee voorbereidende vergaderingen met alle 
medewerkers. 

• Koppeling van leerkracht aan student/ vrijwilliger voor 
de voormiddagen (zomerschooldoelen).

• Koppeling van studenten en vrijwilligers aan elkaar 
voor de ontspannende namiddagactiviteiten.

• Individuele leertrajecten = onze aanpak → alle 
materialen voorhanden.



9. Dagschema

• 8.00 uur : onthaal
• 8.30 uur : start lessen – deel 1
• 9.10 uur : pauze
• 9.30 uur : start lessen – deel 2
• 12.10 uur : middageten
• 13.00 uur : workshop 1
• 14.15 uur : pauze
• 14.45 uur : workshop 2
• 16.00 uur : opvang tot 17.30 uur.





10. Individueel traject 

• Onze aanpak is sowieso individueel of in 
differentiatiegroepen.

• We werken niet met werkboeken maar met activiteiten 
en eigen werkbladen.

• Extra materialen voor de zomerschool → beperkt 
ontwikkeld.

• Gedifferentieerd rapport (einde zomerschool) = prima 
beginsituatie voor leerkracht begin september.



11. Effecten

• Team was fier op onze zomerschool. We kregen veel aandacht 
via onderzoekers, pers, ouders, ...

• Bij elk kind een positief effect, van matig over groot naar heel 
groot.   

• Veel meer kinderen namen een sterke start begin september.

• Leerkrachten merkten nauwelijks vakantieterugval.

• “Periode tot herfstvakantie was voor sommige kinderen lang.”

• Prima voorbereiding voor nieuwe leerkrachten.

• Meer aanvragen voor stage.

• Kinderen leren kennen in minder schoolse context 
(namiddagactiviteiten).







12. In de watten …

• Gratis koek, fruit, water elke dag voor de kinderen.

• T-shirt en stalen drinkbus voor medewerkers.

• Elke dag iets bij de koffie.

• Barbecue met alle medewerkers om af te sluiten.

• Positieve feedback (mailbericht) gegeven naar 
hogescholen.

• Aankoop van extra didactisch materiaal voor de klassen.

• …





13. Volgend schooljaar

• We doen opnieuw mee!

• Zomerschool indien mogelijk niet aansluiten op start 
nieuw schooljaar.

• Enthousiasme personeel postcorona? 
Vakantieplannen?

• We leggen nu al contacten met hogescholen.



14. Aanbevelingen

• Kleuters toelaten. Zeker derde kleuterklas.

• Oplossing zoeken voor betaling personeelsleden. 
School mag eigen personeel geen 
vrijwilligersvergoeding betalen.

• Zo snel mogelijk duidelijkheid creëren met betrekking 
tot aanvraag en organisatie.

• …



Wil je ons
contacteren?
GO! basisschool Atheneum Denderleeuw
De Nayerstraat 11a
9470 Denderleeuw
www.bsgodenderleeuw.be

Peter Van Hove
053 46 51 00
directie@bsgodenderleeuw.be

http://www.bsgodenderleeuw.be/







