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VOORWOORD
Mensen willen graag een heleboel helden hebben! 

Helden zijn voorbeelden: ze doen iets bijzonders, iets interessants of iets moois. Helden laten in hun acties 
zien wie ze zijn. Ze geven ons een voorbeeld, ze laten zien hoe het anders kan. En belangrijker: ze laten zien 
hoe iemand iets ‘anders’ kan doen. Door onze helden kunnen we denken: dat kunnen wij ook! Door bewust 
naar een held te kijken, kunnen we ons een doel voor ogen stellen. Een held is een bijzonder voorbeeld, 
dat ons vertelt dat het anders kan. En uit dat perspectief halen we inspiratie om onze eigen wereld te 
veranderen. Daarom willen we helden hebben!

De Zomerschool 2011 heeft als thema meegekregen: Heleboel Helden. Een enthousiaste groep leerkrachten 
van diverse scholen van KPO Roosendaal geeft aan dit thema op een inspirerende en creatieve wijze vorm. 
Voor mij zijn zij al helden: leerkrachten die op deze wijze (ook) weer met het vak bezig zijn! Met passie! Kleur 
geven aan de Zomerschoolweken en er voluit voor gaan omdat ze erin geloven! Saskia, Rens, Lotte, Melissa, 
Joyce, Jos, Maartje, Hannah, Kitty, Maaike, Cindy, Theo en Greetje: chapeau!
En dat met een grote groep van zo´n 150 kleine helden van Vondel, De Cortendijck en Het Talent, die 
betrokken en met plezier enkele weken meer (willen) leren. Top! Spelen met taal. Spelen met rekenen. Op 
een creatieve en ontspannen wijze. 

Een vaste kern van leerkrachten heeft met het KPO-bestuur en de projectleiding de uitdaging opgepakt om 
vier jaar te werken aan en in de Zomerschool, die met Heleboel Helden zijn tweede editie beleeft. Net als wij 
willen zij graag weten of deze vorm van onderwijs een bijdrage kan leveren aan de huidige ontwikkelingen, 
waarbij een school het hele jaar open kan/moet zijn.
In dit magazine komen een aantal helden van deze tweede editie aan het woord: leerkrachten, maar ook 
leerlingen en ouders. Zij vertellen wat ze meemaken op de Zomerschool en hoe ze hier de kans krijgen 
elkaars talenten te delen. Kwaliteit in beeld: vakmanschap maal enthousiasme. 

Veel lees- en kijkplezier met onze helden!
Dat de zomerschool u mag inspireren,

Kees Boeren, projectmanager KPO
k.boeren@kporoosendaal.nl
www.kporoosendaal.nl 
www.zomerschool.kporoosendaal.nl 

Projectmanager Kees Boeren:

‘Nu al een succes op sociaal-emotioneel gebied’
Rekenen saai? Niet als je je eigen punten mag optellen bij een potje darten of je leert optellen in het Frans. 
Leren kan leuk zijn en ieder kind kan leren! Dat zijn de basisgedachten achter de Zomerschool, die dit jaar in 
Roosendaal zijn tweede editie beleeft.

De Zomerschool is vorig jaar gestart voor de duur van 
vier jaar, als gesubsidieerd project in het kader van 
onderwijstijdverlenging. Het doel? Kinderen die dat nodig 
hebben het broodnodige extra steuntje in de rug geven 
op het gebied van met name taal en rekenen. Scholen 
konden kiezen uit drie vormen van onderwijstijdverlenging: 
een kwartier extra les per dag, les op zaterdag of de 
zomerschool. 

Dit tweede jaar bezoeken ongeveer 140 kinderen, 
leerlingen van Het Talent, Vondel en De Cortendijck de 
Zomerschool in de eerste en/of de laatste week van de 
zomervakantie. Daarmee is de doelstelling qua aantal 
leerlingen ruimschoots gehaald. Het KPO is een van de 
30 schoolorganisaties in Nederland die subsidie heeft 
gekregen voor onderwijstijdverlenging. 

Op vijf plaatsen is gekozen voor een Zomerschool, alle 
andere locaties hebben de voorkeur gegeven aan dagelijks 
een kwartier extra les. Roosendaal is de enige plek in 
Nederland waar de Zomerschool openstaat voor alle 
leerlingen, van groep 1 tot en met 8. Zij genieten van een 
origineel en creatief lesprogramma, dat door een groep 
enthousiaste leerkrachten speciaal voor hen, op basis van 
het thema Heleboel Helden, is ontwikkeld. 

“Het project was eigenlijk bedoeld voor de groepen 6 tot 
en met 8, wij zijn bij de subsidieaanvraag uitgegaan van 
´openstelling´ voor álle kinderen; van groep 1 tot en met 
groep 8. Wij denken dat kinderen die extra ondersteuning 
nodig hebben het beste functioneren in een normale 
omgeving, met de bekende dagrituelen,” vertelt Kees 
Boeren, projectmanager Onderwijstijdverlenging en 
Zomerschool bij KPO. Binnen het KPO houden een 
  werkgroep en een ontwikkelgroep zich bezig met de 
       Zomerschool. Naast Kees Boeren stuurt Maaike van 
           der Gaag als projectleider op de werkvloer de 
              concrete uitwerking aan. Zij wordt ondersteund 
                 door Theo Lansu van BMC|Groep en 
                    onderwijskundig medewerker Greetje van den 
                      Heiligenberg van KPO.

                       Evenals vorig jaar staat de Zomerschool open 
                         voor leerlingen van Het Talent, Vondel en De  
                          Cortendijck. Maar waar de lessen vorig jaar 
                           op alle drie de scholen werden gegeven, is 
                           dit jaar gekozen voor een centrale locatie: 
                          de eerste week op Het Talent, de tweede 
                         week op de Vondel. De kinderen van de drie 
                       scholen komen dus naar één locatie, ook 
                      weer om zo´n natuurlijk mogelijke 
                    ´Zomerschool´ te zijn. 



       “De filosofie van de Zomerschool sluit naadloos aan 
bij wat wij met Het Talent voor ogen hebben. Die school 
hanteert een nieuw concept gebaseerd op meervoudige 
intelligentie en heeft als doel om 10 procent meer 
opbrengst te genereren op het gebied van taal en rekenen. 
We streven hier naar een school die altijd open is, 7 dagen 
per week en het hele jaar door het middelpunt van de 
wijk. Het Talent wordt een kindcentrum met een BSO, 
een bibliotheek en een peuterspeelzaal, waarin we nauw 
samenwerken met verwante organisaties als het Centrum 
voor de Kunsten, SIW en Aramis Allee Wonen,” vertelt 
Kees Boeren. 
“Die drie scholen van het Katholiek Primair Onderwijs 
werken nauw samen om alle mogelijkheden die een 
zomerschool biedt te onderzoeken. Zo kunnen de Vondel, 
de Cortendijck en Het Talent hierin baanbrekend werk 
verrichten voor de overige scholen in de Gemeente 
Roosendaal. De gemeente is dan ook verheugd met het 
project en benieuwd naar de effecten op onderwijskundig 
gebied.”

Met het Gertrudis College en het Jan Tinbergen College 
wordt binnen het project samengewerkt om de overgang 
van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. 

Na een jaar is het te vroeg om de onderwijskundige 
resultaten van de Zomerschool te evalueren. Maar die 
evaluatie komt er medio oktober 2011; de resultaten van 
de kinderen worden dan nauwkeurig gemonitord en

getoetst aan de CITO-resultaten, door de onafhankelijke 
onderzoeksorganisaties Oberon en TIER. Uiteindelijk zal 
KPO besluiten of de Zomerschool mogelijk structureel 
tot het onderwijsaanbod in Roosendaal zal gaan behoren, 
misschien wel voor de kinderen van alle KPO-scholen. 
Bij ouders en kinderen bestaat daar in ieder geval al 
veel belangstelling voor. “Het is al wel duidelijk dat 
de Zomerschool een succes is op sociaal-emotioneel 
gebied, kinderen hebben het erg naar hun zin, ze gaan 
met plezier naar school,” loopt Kees Boeren al enigszins 
op de evaluatie vooruit. Dit soms tot verrassing van de 
ouders. Want al zien sommige mensen de Zomerschool 
als een veredelde vorm van opvang gedurende de lange 
zomervakantie, het is wel degelijk school. “Een groep 
leerkrachten heeft intensief samengewerkt aan een 
origineel lesprogramma voor de Zomerschool, ’s ochtends 
instructie, ’s middags de creatieve verwerking van de 
stof. Ouders zijn vaak verrast: het is hier gewoon rustig, 
er wordt gewerkt! Kinderen leren hier in een speelse 
omgeving en als ze op die manier verder komen, heb ik 
er geen bezwaar tegen dat het voor sommige ouders een 
veredelde opvang is.” Kees Boeren schetst nog een positief 
bijkomend effect: “Gemiddeld zijn op de Zomerschool 14 
tot 17 leerkrachten actief, zij staan 2 weken voor de klas, 
maar steken ook 2 weken in de voorbereiding. Ze zijn 
op een schooljaar dus een hele maand extra bezig met 
onderwijstijdverlenging: lesgeven, lessen ontwikkelen, 
zoeken naar nieuwe methodes, onderwijskundig bezig zijn. 
Als dat geen passie is!”

Ook konden kinderen alvast kennis maken 
met het thema. Zo zijn we begonnen. 
“De Zomerschool is gratis,” zegt Maaike 
van der Gaag “, maar niet vrijblijvend. Het 
is wel degelijk een echte school. Op de 
eerste dag van de zomerschoolweken laat 
ik een absentielijst rondgaan. Voor alle 
kinderen is een inschrijfformulier ingevuld 
en een medisch dossier aangeleverd. Alle 
eigen leerkrachten hebben bovendien een 
stukje over de kinderen geschreven zodat wij 
in het lesprogramma optimaal kunnen 
differentiëren en aansluiten bij het 
leerlingvolgsysteem.”

Spelenderwijs meer resultaat, over die doelstelling van 
de Zomerschool is Maaike van der Gaag razend enthousiast. 
De leerkracht van Het Talent gelooft heilig in het concept van 
meervoudige intelligentie, dat ervan uitgaat dat ieder mens een uniek 
intelligentieprofiel heeft, dat bestaat uit sterke en minder sterk ontwikkelde 
intelligenties. (een theorie van Howard Gardner, een Amerikaanse psycholoog, die werkt met 8 intelligenties). 

‘Elk kind een ster’, dat onderwijsconcept wordt gehanteerd op Het Talent, maar ook op de Zomerschool. “Het 
lesprogramma is uitgebreid getoetst op meervoudige intelligentie, lesdoelen en voldoende differentiatie.” Om het 
programma voor de bovenbouw extra interessant te maken is er een samenwerking met het Jan Tinbergen College en 
het Gertrudis College. De kinderen brengen een bezoek aan de middelbare school en krijgen daar ook les van docenten 
van die school. Zeker voor de kinderen in de hogere groepen is dit echt een uitdaging. 

De organisatie van de Zomerschool verschilt dit jaar op een paar punten van die van vorig jaar. Zo is de school nu op 
een locatie per week, vorig jaar waren dat er drie. “Leerkrachten voelden zich toen wat verloren in een lege school, met 
kleine groepjes. Nu kunnen ze zelfs met zijn tweeën voor een groep staan, zodat er ook meer ruimte is voor begeleiding 
in kleinere groepjes. Ook de vervoerskosten vallen hierdoor beduidend lager uit, want de ouders brengen en halen de 
kinderen dit jaar zelf.” 

We werken onderling met een evaluatiesysteem voor ouders, leerkrachten en kinderen. Wij vinden het belangrijk om 
steeds te verbeteren. Alle betrokkenen geven aan het prettig te vinden dat er goed geluisterd wordt naar wat uit de 
evaluatie naar voren komt. Een aantal van de leerkrachten hebben vorig jaar ook les gegeven aan de zomerschool. Je 
raakt meer op elkaar ingespeeld en ook hier maken we gebruik van ieders kwaliteiten. Gezelligheid speelt ook een rol. 
Kinderen reageren daar zeer positief op. Vanuit een prettige en veilige sfeer komt een kind nog meer tot leren. Wij richten 
ons op het taal- en rekenonderwijs, op de overgang naar het voortgezet onderwijs en het mag daarnaast ook leuk zijn. 
Nou, dat is het zeker! 

De communicatie met de ouders verloopt via de informatieavond, flyers, brieven en e-mails. Natuurlijk is er ook de 
mogelijkheid tot persoonlijk contact.

         Ook voor de lunch en de pauzehap zijn nieuwe oplossingen gekozen, goedkoper én leerzaam 
   voor de kinderen. “We hebben gekozen voor een gezonde pauzehap, waarbij meespeelt dat 
      6 procent van de kinderen in Nederland te zwaar is. We lunchen gezamenlijk, met kinderen 
          en leerkrachten. Daarbij schakelen we dit jaar voor het eerst ouderhulp in. Kinderen smeren 
            zelf hun boterhammen, de oudere kinderen helpen de kleintjes. Daar leren ze ook weer veel 
               van. Juf, hij zit met hetzelfde mes in de pindakaas als in de boter, hoor je dan. Het zelf 
     smeren blijkt een creatieve manier om met bezuinigingen om te gaan.” Voor het vervoer 
        naar uitstapjes wordt geen ouderhulp ingeschakeld. “En ook voor de naschoolse 
           opvang na half drie regelen wij zelf het vervoer met de regiotaxi naar Kober.”

Meer weten: 
www.zomerschool.kporoosendaal.nl 

Hier vindt u naast informatie over onze zomerschool ook foto’s en een filmpje, 
die een mooi beeld geven van wat dit unieke project inhoudt

Projectleider Maaike van der Gaag:

‘De zomerschool is gratis, maar niet vrijblijvend’
Al sinds april is Maaike van der Gaag, leerkracht op Het Talent, een halve dag in de week vrijgesteld voor de 
voorbereidingen van de Zomerschool. Daar komt heel wat bij kijken, zegt de projectleider. “De school is eigenlijk een 
soort bedrijf, de leerlingen en hun ouders zijn onze klanten.”

De voorbereiding van de Zomerschool vergt vooral een hoop regel- en uitzoekwerk, zo blijkt. Want ouders vertrouwen 
hun kind een of twee weken lang aan de school toe en ze moeten erop kunnen vertrouwen dat alles goed geregeld is. Dat 
is het ook. Maaike van der Gaag is al maanden bezig met o.a. het plannen en regelen van de uitstapjes in het 
lesprogramma, het regelen van vervoer en de nodige verzekeringen. “In de tweede week gaan we bijvoorbeeld 
een middag naar Essen, dan moet er dus een internationale verzekering afgesloten worden.”

Dit tweede jaar van de Zomerschool hebben de werkgroep en de ontwikkelgroep elk zelfstandig gefunctioneerd met 
Maaike als coördinator. “Zo kon ieder zich op zijn eigen taak concentreren. Wel hebben we gezamenlijk het thema 
bepaald dat de rode draad vormt door het lesprogramma: Heleboel Helden. Gelukkig zitten er heel veel creatieve 
mensen in het onderwijs! Verkleed als helden zijn wij in het voorjaar de klassen langsgegaan om kinderen 
enthousiast te maken en flyers uit te delen. Dat hebben we gedaan op het moment dat veel ouders hun vakantie 
aan het plannen waren.” In de flyer stond inhoudelijke informatie over de zomerschool 2011 en nodigden we de 
ouders en kinderen uit voor een informatieavond. 



Leerling aan het woord: Shelley Heijnen (11)

‘Lastig: vier E’s in mijn naam!’
“Gisteren hebben we zelf ouderwetse spelletjes gemaakt. Je 
mocht kiezen: memory, ganzenbord of mens-erger-je-niet. 
Donderdag gaan we met de klas naar het bejaardentehuis en dan 
gaan we die spellen spelen met de mensen die daar wonen. Dat 
lijkt me hartstikke leuk en ik denk dat die mensen dat ook wel fijn 
vinden. 

Vanochtend hebben we een beetje Frans geleerd, dat was ook 
erg leuk. Ik kan nu ‘bonjour’ zeggen en tot 10 tellen in het Frans. 
We hebben ook geleerd hoe je tot ziens zegt, maar dat ben ik 
vergeten. Vorig jaar heb ik ook al even meegedaan met Franse 
les in de bovenbouw. Toen kwam het Jeugdjournaal ons filmen!

Ik vond ook de letteropdracht heel leuk. Je moest de naam van 
een sportheld nemen en dan bij elke letter een goede eigenschap 
verzinnen, iets waar je goed in bent. Ik heb mijn eigen naam 
genomen. De S staat voor slim, de H voor handig. Ik heb alleen 
vier E’s in mijn naam, dat is wel moeilijk. Op een gegeven 
moment wist ik het niet meer! ’s Middags zijn we toen naar 
de tennisbaan gegaan, daar kregen we tennisles en moesten 
we zelf onze punten tellen. Ik vind het heel leuk op De 
Zomerschool, mijn vriendinnen Dominique en Michelle 
zitten er ook. Ik vind het helemaal niet raar om in de 
vakantie naar school te gaan, want het is hartstikke 
leuk. Ik heb les van juf Maartje en juf Lotte en die zijn 
allebei heel lief.”

Leerling aan het woord: Jordy van Loon (10)

‘Ik haal hier hele goede punten’
“Vorig jaar was ik ook op de Zomerschool en toen vond ik het al heel erg leuk. We mochten toen bijvoorbeeld kijken in 
het magazijn van de Plus, gaaf! De laatste middag kwamen alle ouders kijken en toen hebben we voor hen een heel diner 
gemaakt, met sandwiches, enzo. Ook hebben we toen een speurtocht gedaan, beestjes gevangen en in doosjes gedaan en 
proefjes gedaan. Het was eigenlijk heel leuk. Met al die spelletjes is taal en rekenen veel makkelijker! 

Ik haal hele goede punten op de Zomerschool. Het is ook gezellig, want veel kinderen kende ik al van mijn eigen school 
of van het sporten. We hebben al veel Engels gedaan en een naamkaartje gemaakt omdat de kinderen elkaar nog niet 
kenden en de juffen ook niet. Ik heb les van mijnheer Rens (van Lavoor) en juffrouw Joyce (van basisschool De Saffier).

                                                   Ook hebben we een strip gemaakt over het thema helden. Mijnheer Rens 
      heeft voorgelezen uit het boek De Kleine Kapitein. Dat gaat over een 
         keizer die een prinses bij zich wil hebben de kleine kapitein moet haar 
           dan gaan halen. Dus die kleine kapitein is een held. In de pauze 
             hebben we een kleine musical gedaan voor de hele klas. Die van ons 
             ging over I Carly, van de tv. Ik was Freddy, die altijd de filmpjes  
              maakt. 
 
             Ik mocht van mijn ouders zelf kiezen of ik naar de Zomerschool  
             wilde of niet. Maar ik wilde wel, omdat het vorig jaar zo leuk was. 
             Het lijkt minder op school, want hier ga je vaker naar buiten en 
            je doet meer leuke dingen. En je leert alvast Engels, dan ben je 
          beter voorbereid op de middelbare school. Gisteren hebben we 
         in het Engels het liedje ‘De wielen van de bus’ geleerd en de 
       woorden speelgoedwinkel en bioscoop in het Engels. We gingen 
      ook klokkijken, maar dat vind ik hartstikke makkelijk. Alleen taal 
             en rekenen lijkt soms wel op de gewone lessen, maar dat vind 
                  ik wel best. Het gaat nu wel een stuk beter dan eerst.“



Leerling aan het woord: 
Sydney Vromans ( 7) 

‘Tot 100 geteld, makkelijk!’
“Het is hier leuk, hoor! We hebben al veel spelletjes gedaan in 
de klas. En de juf ging vertellen en voorlezen in de kring, over 
een rat, die ging over de bergen heen met een rood touw, boeven 
vangen en toen was het afgelopen. Mijn juffen heten Melissa 
(leerkracht van de Joseph basisschool)en Saskia (van basisschool 
De Vlindertuin).

Eerst gingen we alle namen opnoemen en toen gingen we werken 
met autootjes en eierdozen, tellen hoeveel auto’s in een eierdoos 
passen. We hebben al tot 100 geteld! 70 erbij 30 is 100, 50 erbij 
30 is 80, makkelijk! Vorig jaar zat ik ook op de Zomerschool en 
toen vond ik alle spelletjes heel leuk, daarom wilde ik dit jaar wel 
weer. Ik heb drie broers en een broer zit ook op de Zomerschool. 
Ik ga ook nog op vakantie naar Spanje, hoor. Mijn vriend had hier 
gelijk andere vrienden, maar ik niet, want ik heb al heel veel 
vrienden. Vandaag gaan we misschien nog met water spelen en 
           morgen gaan we met de bus ergens naar toe. Waar? Dat is 
                        nog een verrassing. We moeten ook de kinderen uit 
                                      de groepen 1 en 2 helpen. Ze kunnen bijna 
                                                  geen 0 schrijven, dat lijkt wel een C. 
                                                                Zo stom! Dat moeten ze echt 
                                                                           nog leren.”

Leerling aan het woord: Armand Bandu (10)

‘Je m’appelle Armand’
“Gisteren gingen we tennissen op Vierhoeven. De jongens 
tegen de meisjes, de jongens hadden gewonnen. We gingen ook 
rekenen in het Frans en Franse zinnen leren. Ik kan nu zeggen 
hoe ik heet: je m’appelle Armand. Ja, dat klinkt natuurlijk wel 
goed, omdat ik een Franse naam heb. Als je Piet heet, klinkt dat 
heel anders!

Vorig jaar deden we Engels. Dat was ook leuk, maar niet zo leuk 
als Frans. Overmorgen gaan we naar het bejaardentehuis om 
spelletjes te doen. Ik heb met Quinten een ganzenbord gemaakt, 
met een put en een gevangenis en je kunt ook dood gaan. We 
hebben het net afgemaakt. Het is hier anders dan op de 
gewone school. Sommen doen we hier in het Frans en we 
mochten uitzoeken hoe je moet tellen op de computer.”

Leerkracht Maartje van Kelle:

‘Darten is leuker dan rekensommen’
Leerkracht Maartje van Kelle werkt op Het Talent en geeft samen met Lotte Kerremans (van basisschool De Appel) les 
aan de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) van de Zomerschool. Ook zit ze in de ontwikkelgroep, die het lesprogramma heeft 
samengesteld. 

“Wat grappig dat de kinderen allemaal zeggen dat we hier alleen maar spelletjes 
doen! Dan zijn we in onze opzet geslaagd, want de insteek was om kinderen op 
een andere manier, spelenderwijs te laten leren. Ze komen hier omdat ze het 
heel leuk vinden, maar ondertussen leren ze ook nog eens een heleboel. 
De kinderen leren ook veel van elkaar, ze komen van drie verschillende 
scholen, elk met hun eigen cultuur. In het lesprogramma ligt sterk de 
nadruk op taal, rekenen en woordenschat, dit jaar nog meer dan vorig 
jaar. Maar dan op een speelse manier, we rekenen bijvoorbeeld met 
het dartbord, dat is toch leuker dan keersommen.

Persoonlijk vind ik zes weken zomervakantie lang, niet alleen voor 
mijzelf, maar zeker ook voor de kinderen. Je merkt dat ze na de 
vakantie veel van wat ze geleerd hebben weer zijn vergeten. Dankzij 
die een of twee weken Zomerschool blijft alles beter hangen en 
kunnen we in het nieuwe schooljaar iets sneller opstarten. 

We proberen hier vooral veel te werken met alle werkwijzen van 
meervoudige intelligentie. Voor leerkrachten is het enorm inspirerend 
om met andere werkvormen te experimenteren en onderling feedback 
uit te wisselen. Er was bij leerkrachten van KPO zoveel animo om 
hieraan mee te doen, dat niet eens iedereen terecht kon! Ik denk dat dat 
komt doordat je op een andere manier met je vak bezig bent en omdat je 
je eigen programma kunt ontwikkelen. Je zit niet zo vast aan de  bestaande 
methodes.”

Leerkracht Rens Dam:

‘Kinderen voorbereiden op internationale samenleving’
Rens Dam is deze eerste week de enige mijnheer op de 
Zomerschool. De kinderen vinden hem wel stoer en heel 
cool. Normaal gesproken geeft hij les op Lavoor.  

“Wat mij aanspreekt, is het feit dat je op de Zomerschool 
op een andere manier met de lesstof om kunt gaan, 
los van het stramien van de bestaande methoden. Bij 
de Nederlandse taal kies je bijvoorbeeld zelf boeken 
bij het thema Helden, je zoekt naar een aangepaste 
woordenschat. De filosofie van meervoudige intelligentie 
die het Talent hanteert, weegt zwaar door in het 
programma van de Zomerschool en dat vind ik erg 
interessant. Voor ons als leerkrachten is de Zomerschool 
een soort speeltuin, je kunt dingen uitproberen. Ik ben er 
vorig jaar volkomen blanco ingestapt. Dit jaar vind ik de 
inhoud evenwichtiger, er wordt meer gestuurd op taal- en 
rekenopbrengsten.



       Kinderen die school normaal niet zo leuk vinden, doen 
hier enthousiast mee, dat is een belangrijk instrument 
om je doelstelling te bereiken. Maar je moet in die korte 
tijd natuurlijk geen wonderen verwachten. De winst ligt 
voor een belangrijk deel op het sociaal-emotionele vlak; 
de kinderen merken dat school en rekenen ook heel leuk 
kunnen zijn. Dat inzicht biedt ook weer nieuwe kansen op 
de gewone school. 

Op mijn eigen school zijn we heel erg bezig met Engels, 
al vanaf groep 1. Daar ben ik heel erg enthousiast over en 
dat draag ik ook uit. Een van mijn bijdragen hier is dat in 
de middenbouw Engels wordt gegeven. Engels speelt een 
belangrijke rol in de samenleving en in het onderwijs. We 
moeten de kinderen voorbereiden op een internationale 
samenleving. Het leren van een vreemde taal is bij uitstek 
een talent waarbij kinderen alle aspecten en werkvormen 
van meervoudige intelligentie kunnen inzetten: we zingen, 
doen spelletjes en spelen toneel. Ik kan hier dingen 
uitproberen die ik in mijn eigen klas ook ga toepassen. 
De sfeer onderling is ook erg prettig, ik werk hier met 
collega’s van allemaal verschillende scholen. Je ziet dat 
er op andere plekken interessante en zinnige dingen 
gebeuren. Dat biedt nieuwe ideeën en inspiratie.”

Ouder Pauline Tijhaar:

‘Kinderen zijn van nature leergierig’
“Mijn kinderen Armand (10) en Violette (11) Bandu zitten dit jaar voor de 
tweede keer op de Zomerschool. Ze zijn het afgelopen jaar allebei naar een 
andere basisschool gegaan en het eerste wat Armand vroeg, was: ‘Ik mag 
toch nog wel naar de Zomerschool, hè?’ Hij scoort A en A-plus op alles, dus 
voor extra ondersteuning op taal- en rekengebied heeft hij het niet nodig. 
Hij vindt het gewoon erg leuk, vooral over het rekenen in het Frans was hij 
erg enthousiast. Hij vindt het rekenen eigenlijk te makkelijk, maar in het 
Frans is het toch wel interessant. Mijn dochter heeft vorig jaar Engels gehad, 
we hebben er thuis de grootste lol mee gehad. We zijn er achteraf nog veel 
mee bezig geweest. Kinderen zijn van nature heel leergierig, merk je. Het 
gaat allemaal spelenderwijs. 

Ze vinden het dus heel leuk en ik moet in de zomervakantie ook 
gewoon werken, dus ik kan als alleenstaande ouder de opvang 
goed gebruiken. Zes weken vakantie is heel lang als je werkt. 
Ook de komende jaren hebben ze nog niet de leeftijd dat ze 
alleen thuis mogen blijven als ik aan het werk ben. Dus ik 
hoop echt dat ze dan nog steeds mogen komen, hoewel 
ze nu niet meer op een van de deelnemende scholen zitten!

Mijn kinderen gaan nu eenmaal liever naar school dan naar 
de kinderopvang. Armand heeft de autistische stoornis 
PDD-NOS, het is geen kind dat je van de ene naar de andere 
situatie sleept. Dan wordt hij heel ongelukkig. Hier heeft hij 
het heel erg naar zijn zin, hij gaat er met plezier naar toe.”

Ouder Kerstin Gerrets

‘Nog even en ze kan zelf oma bellen’
   “Wij hebben een eigen bedrijf, dus we gaan nu niet op vakantie. Dan 
     duurt de zomervakantie wel erg lang! Mijn kinderen Nerine (8), Julin 
      (5) en Jokkum (5) zitten normaal ook op Het Talent. Mijn zoon is heel 
       verlegen, dus hij vindt het fijn hier in zijn vertrouwde omgeving te 
        zijn. Hij is helemaal gek van de politie en ze gingen een 
         politiespeurtocht doen, dat vond hij helemaal super. Vorig jaar 
          zijn de kinderen ook beide weken naar de Zomerschool geweest. 
          Ze mochten dit jaar zelf kiezen en wilden graag weer gaan. Er zijn 
           dit jaar wel meer kinderen van de andere scholen. Je merkt best 
           wel eens cultuurverschillen. De kinderen van Het Talent gaan beter 
           met elkaar om. Ik denk dat de nieuwe aanpak goed werkt.  

           Mijn dochter is qua cijfer met rekenen het afgelopen jaar 
           achteruitgegaan, dus die kan de extra steun goed gebruiken. Maar 
          dat is niet de reden dat we haar hebben opgegeven. Dat is vooral 
         omdat ze het leuk vindt. De juffen op school hebben ze enthousiast 
        gemaakt. Het is heel mooi als je zo kinderen kunt stimuleren om 
       extra lesuren te volgen. 

      Van de drie mogelijkheden voor onderwijstijduitbreiding vind ik dit de 
               beste. Als je de schooldagen gaat verlengen komen de kinderen helemaal 
         afgemat thuis.
 
Mijn oudste dochter heeft op de Zomerschool les van mijnheer Rens. Verder heeft ze alleen maar juffen en ze kwam 
erachter dat dit toch wel een hele coole mijnheer is. Keersommen vindt ze nu ook opeens leuk. Ik weet niet hoe mijnheer 
Rens dat gedaan heeft, want normaal vindt ze rekenen niets aan. Omdat ik een Engelse oma heb, heb ik de kinderen 
van jongs af aan gestimuleerd om Engels te leren. Nu, op de Zomerschool, zijn ze er heel enthousiast over. Nog even en 
Nerine kan oma zelf bellen! 

De Zomerschool zou landelijk wel meer bekendheid mogen hebben. Nu wordt me vaak gevraagd waarom mijn kinderen ’s 
zomers ook naar school moeten. Mensen vinden het zielig. Als ik hen dan naar de website laat kijken, zien ze dat het juist 
heel leuk is.” (www.zomerschool.kporoosendaal.nl)


