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3.4 Zomerschool 

Inleiding
Sinds 2011 schieten in Nederland de zomerscholen als paddenstoelen uit de grond. Veel van die scholen 
bieden een programma gericht op vrijetijdsbesteding. Een klein deel richt zich op de ‘harde’ kant. Veelal 
gaat het dan om het bestrijden of opheffen van leerachterstanden. 

De BSA gelooft niet in het incident. Een schilderweek tijdens de zomervakantie of een lesmiddag bij een 
voetbalclub is weliswaar leuk, maar het bestrijden van taalachterstanden vraagt om andere oplossingen. 
Het zomerschoolprogramma is daarom ingebed in het BSA-curriculum en is onderdeel van een groter 
geheel. De BSA kent een PO-zomerschool en een POVO-zomerschool voor kinderen die naar de brug-
klas gaan.

Onderwijstijdverlenging wordt vaak ingezet in de vorm van sport of cultuur. Hoe belangrijk ook, de BSA 
maakt ook voor haar zomerschoolprogramma een andere keuze. Het uitgangspunt van alle BSA-activitei-
ten is onderwijs. Uiteraard gegeven op een inspirerende, boeiende manier. Het zomerschoolprogramma 
is gericht op versterking van de cognitieve ontwikkeling, via motiverende activiteiten rond dagelijks wis-
selende onderwerpen. Het ochtendprogramma is gericht op woordenschat en begrijpend lezen, het mid-
dagprogramma bevat meer speelse activiteiten die thematisch aansluiten bij het ochtendprogramma.

Hoge verwachtingen
We spreken het hardop uit: het zomerschoolprogramma richt zich op de bovenkant: op talentvolle leer-
lingen met een havo/vwo-profiel. Doel is de verborgen talenten bij allochtone kinderen in de wijk Over-
vecht aan te spreken. Doelgroep zijn kinderen die geselecteerd zijn voor de Brede School Academie. Dit 
zijn kinderen uit de bovenbouw van de basisschool, met een sterk leerpotentieel en een goede leerhou-
ding. Voor kinderen die naar de brugklas gaan, is de POVO-Zomerschool ontwikkeld.

Samenhang
De BSA Zomerschool wil een integraal onderdeel zijn van een samenhangend onderwijsbeleid in Utrecht. 
De zomerschool sluit pedagogisch en didactisch aan bij de BSA en bij de scholen waarvan de leerlingen 
afkomstig zijn. Hierdoor ontstaat een samenhangende educatieve aanpak, met voor de kinderen herken-
bare werkwijzen en vertrouwde omgangsregels. 

Infrastructuur
De bestaande Brede School Academie biedt de infrastructuur voor de zomerschool: gebouw, materialen, 
leerkrachten zijn reeds aanwezig.
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Zomerschool PO

Programma
Het onderwijsprogramma van de zomerschool borduurt voort op het curriculum van de Brede School 
Academie. Dat staat in het teken van woordenschat, kennis van de wereld en begrijpend lezen. De zom-
ervariant geeft de gelegenheid om dieper in te gaan op een onderwerp. 

Het programma van een zomerschool-lesweek is gebaseerd op een centraal thema. Voor groep 7 bijvoor-
beeld, is dat in de zomer van 2012 de robot. Alle lesonderdelen zijn gelinkt aan dit onderwerp. Daarbij 
wordt de invalshoek van de techniek grotendeels buiten beschouwing gelaten. Of het nu gaat om drama, 
debat, of de woordfabriek, alles staat in dienst van het hogere doel: het vergroten van de taalvaardigheid. 
Gedurende de week buigen de kinderen zich over de vraag ‘of een robot hun vriend kan zijn’. 

In samenwerking met Sardes, het UCK en Wikikids is een lesprogramma samengesteld dat die vraag 
vanuit verschillende oogpunten onderzoekt. Uiteraard worden er informatieve teksten rondom de robot 
behandeld en gelezen. 
Bij de boekenclub staat de jeugdroman ‘De schat in het heelal’ van Stephen Hawking op het rooster. Er 
wordt gedebatteerd over het onderwerp en kinderen maken hun eigen Wikipedia pagina.
Het creatieve deel van het programma is voor rekening van het UCK. Dat ontwikkelde de lessenserie 
‘Moviemaker’, waarbij kinderen hun eigen film maken.
Tussen de middag vervaardigen de leerlingen hun eigen lunch. In het midden van de week staat een be-
zoek aan science center Nemo in Amsterdam gepland.

Tijd Activiteit (minuten): Uitvoering: 

9.00 Leestafel (20) Zoals op BSA

9.20 Agenda doornemen (5) Zoals op BSA

9.25 Woordfabriek (60) De Woordfabriek dient een verbinding te 
hebben met Wikikids en het eindproduct (=een 
gezamenlijk artikel schrijven op Wikikids-pagina).

10.25 Pauze (10) Iets eten en drinken

10.35 Leesclub (20) Een gezamenlijk boek lezen en bespreken (volgens 
methode Chambers*). 

10.55 Terug- en vooruitblik (5) Zoals op BSA

11.00 UCK- activiteit (90) Het maken van een film m.b.v. een storyboard. 

12.30 Lunch voorbereiden (30) & 
lunch nuttigen (25)

13.25 Film: De IJzeren Man (30) DVD in drie middagen bekijken 
(ma, di, do) 

13.55 Wikikids (60) zie www.wikikids.nl Werken aan het eindproduct (verbinding met 
Woordfabriek) op ma, di, do. 
Presentatie ouders op vrij. 

14.55 Terug- en vooruitblik (5) Zoals op BSA
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Stappen voor eerste middag Wikikids:

Algemene website bekijken: www.wikikids.nl 
•	 Kidsportaal	doorlopen	(wat	mag	wel	en	wat	mag	niet)	
•	 Tips	opbouw	artikel
•	 Stappenplan	om	een	artikel	te	schrijven
•	 Hoe	maak	ik	mijn	artikel	op?	
•	 Vragen:	aan	stellen	kan	in	de	boomhut

Onze website bekijken: http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/portaal:ABBU
•	 pagina	doorlopen	(aanvullen	van	artikelen…)	
•	 aanmelden/registreren	
•	 gebruikersnaam	=	je	eigen	naam	plus	zomerschool,	dus:	Melisa	zomerschool
•	 wachtwoord	=	zomerschool
•	 portaal	ABBU	➝ gebruikersnamen, selecteer je eigen naam, even oefenen: 
•	 schrijf	een	stukje	over	jezelf,	maak	kopjes,	en	sla	op	door	alt	+	S	in	te	drukken
Aan de slag: 
•	 een	kopje	kiezen	en	op	zoek	naar	informatie
•	 let	op	de	regels:	
 geen letterlijke tekst overnemen, maar in eigen woorden & bron vermelden
 niet knoeien in bestaande teksten, maar aanvullen 
 gebruik de woorden van de woordenlijst in je verhaal & nieuwe woorden opschrijven
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Doelen: 

9.00  Leestafel: 
 Je kunt een stuk uit de krant lezen en vertellen waar het over gaat.
 Je kunt praten over het nieuws. 

9.20  Agenda:
 Je weet wat je vandaag gaat leren. 

9.25  De Woordfabriek: 
 Je kunt nieuwe woorden gebruiken. 
 Je kunt meer over robots vertellen.
 Je kunt een debat voeren. 
 Je kunt een essay maken.

10.30  Pauze 

10.40  Leesclub: 
 Je kunt praten over een verhaal. 

Je kunt dieper nadenken over een verhaal. 
 Je kent verschillende genres. 

11.00  Film maken: 
 Je kunt de film-vaktaal herkennen en snappen. 
 Je kunt samen een film bedenken en maken. 

12.30  Lunch: 
 Je kunt een gezonde lunch maken. 

13.30 Film kijken: 
 Je kunt je inleven hoe het is om een robot als vriend te hebben. 

Je kunt verbanden leggen tussen de film, het boek, en het artikel over robots op wikikids.

14.00 Wiki-kids:
 Je kunt werken met wiki-kids. 
 Je kunt informatie opzoeken en verwerken. 
 Je kunt onderzoek doen. 
 Je kunt een artikel schrijven. 

15.00 Afsluiting: 
 Je weet wat je thuis moet doen voor de volgende dag. 

* Bezoek aan Nemo (woensdag hele dag): 
 Je kunt in een museum informatie vinden. 
 Je kunt de weg vinden in Nemo.
** Presentatie aan de ouders (vrijdagmiddag): 
 Je kunt voor een groep vertellen wat je ontdekt en geleerd hebt. 
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Zelf een film maken: ‘Kan een robot je vriend zijn?’
(Door	Robbert	Bleys/	Astrorama	Film,	juni	2011)

Les 1: Introductieles
-  In deze les leren kinderen een aantal basis zaken rondom film. Wat kun je ermee en hoe wordt in 

grote lijnen een film gemaakt (idee-synopsis-scenario/storyboard-productie-opnames-montage). Er 
worden voorbeelden getoond van verschillende vormen van film zoals speelfilm, reportage en clip.

-  De kinderen stellen zich voor dmv een korte camera-opdracht. Bij het terugkijken komt spelenderwijs 
een klein stukje techniek aan de orde wat betreft camerawerk.

-  Beeldtaal, het is belangrijk in film om je verhaal te vertellen met beelden.  
   (voorbeelden) Mogelijkheden van montage worden getoond. (Beelden aan elkaar plakken, gebruik 

van muziek, voice overs, titels etc.)
-  Er zal gewerkt worden aan een korte speelfilm van ca. 3 à 5 minuten. Het  
   uitgangspunt hierbij zullen de volgende standpunten zijn:
 - 1.  Robots zijn gevoelloos, ze moeten daarom alleen als machine worden gebruikt. 
  Ze zijn niet geschikt als vriendje.
 - 2.  Een robot is een prima vriendje, want je kunt hem zo maken zoals je zelf wilt.  
 - 3.  Robots kunnen niet zelf nadenken. Als er iets onverwachts gebeurt, kunnen mensen in 
  gevaar komen.
 - 4.  Robots zijn alleen fijn voor mensen die eenzaam zijn en die geen vrienden kunnen maken.
-  Het thema wordt besproken. Er worden 3 groepjes gemaakt, elk groepje kiest een standpunt. De 

groepjes gaan onderling met elkaar brainstormen en overleggen op welke manier het gekozen stand-
punt uitgebeeld kan worden.

Les 2: Storyboard & productie
-  De ideeën uit de vorige les worden uitgewerkt tot een scenario en een storyboard.
-  Er wordt een rolverdeling gemaakt en er worden locaties af gesproken waar gefilmd gaat worden.
-  Er wordt evt. alvast geoefend wat betreft camerawerk en acteren.
-  Er worden voorbereidingen getroffen voor de opnames van de volgende dag. Dit kan bv. zijn: toe-

stemming vragen om op een bepaalde locatie te mogen filmen, nodige attributen, kleding, props etc. 
bij elkaar zoeken.

Les 3: Opnames
-  De opnames voor de film worden gemaakt.

Les 4: Montage & presentatie
-  Uitleg van montage. 
-  De kinderen gaan onder begeleiding aan de slag om hun filmpje te monteren. De tijd zal waarschijn-

lijk ontoereikend zijn om de montage in 1 les af te krijgen. Ik zal na de les de montage afwerken zodat 
de filmpjes ’s middags gepresenteerd kunnen worden.
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Wat vooraf ging:

Profiel van de Zomerschool (proef)
Duur: een week (twee keer achter elkaar uitgevoerd), aan einde van zomervakantie
Doelgroep: leerlingen uit groep 7 en/of 8, BSA en BSA-wachtlijst
Programma: uitgangspunt is het materiaal bij het thema Robots van De Woordfabriek. Dit wordt in de 
ochtenden uitgevoerd. ’s Middags wordt hierop aangesloten met meer speelse activiteiten. 
Uitvoering: BSA-docent en UCK-docent (de laatste alleen ‘s middags)
Didactische en pedagogische aanpak: werkwijze BSA
Locatie: Kaap Hoorndreef, BSA

Doel van de zomerschool in 2010
Vaststellen of het proefprogramma aantrekkelijk, haalbaar en effectief is.
Kinderen een extra impuls geven op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen, mondelinge taal, 
denkvaardigheid en studievaardigheid.

Zomerschool 2011 en 2012
Verdere uitwerking op basis van de evaluatie van het voorgaande jaar.

Bijlagen:

Bijlage 1 Brief voor ouders, informatieavond zomerschool
Bijlage 2 Brief voor ouders, presentatie zomerschool
Bijlage 3 Hand-out Stappenplan werken met Wikikids
Bijlage 4 Tabbladen zomerschool
Bijlage 5 Inhoud powerpoint voorbereiding zomerschool



136

BSA   Specifieke BSA-lessen 2012-2013

3.4  Zomerschool PO, bijlage 1
 Brief voor ouders, informatieavond zomerschool

Utrecht, 20 april 2011

Geachte ouder,

U heeft ons laten weten dat u uw kind opgeeft voor de zomerschool in augustus. Dank daarvoor!

Om u goed te informeren wat precies de bedoeling is, nodigen we u uit voor een informatieavond. Die 
avond wordt u op de hoogte gesteld van het programma wat uw kind gaat volgen. Ook de openingstij-
den, het uitstapje naar Nemo en de groepssamenstelling komen aan bod. Daarnaast stellen we u graag 
onze Zomerschooldocenten voor.

Bij
LA

g
En



137

Specifieke BSA-lessen 2012-2013  BSA

3.4  Zomerschool PO, bijlage 2
 Brief voor ouders, uitnodiging voor presentatie

Utrecht,	8	augustus	2011

Beste ouders van ……………………………………..

Wij nodigen u graag uit voor onze presentatie aanstaande vrijdag op de BSA. De kinderen presenteren 
wat zij deze week tijdens de Zomerschool ontdekt en geleerd hebben over ‘Robots’. 
Zo hebben zij gedebatteerd, het museum NEMO bezocht, een artikel op internet geschreven, een essay 
gemaakt en een film gemaakt. Kortom: zij hebben u veel te vertellen. 
U bent van harte welkom op vrijdag 12 augustus op de BSA vanaf 14.00 uur. 
Graag tot dan! 

Met vriendelijke groeten, 

Harmen van der Woude 
Yaëlle van de Stolpe

Bij
LA

g
En
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3.4  Zomerschool PO, bijlage 3
 Hand-out Stappenplan werken met Wikikids

Website:1.  http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/portaal:ABBU

Aanmelden/registreren2. 
Klik rechtsboven op ‘aanmelden/registreren’a. 
Vul in: b. 

Gebruikersnaam:  Yaelle_zomerschooli. 
Wachtwoord:  zomerschoolii. 

Ga naar het kopje ‘Gebruikersnamen’ op de hoofdpagina van de Zomerschoolc. 
Klik op ‘Hier staan de gebruikersnamen’d. 
Zoek je naam op bij ‘Groep 7’e. 
Klik op je eigen naam f. 
Klik op het tabje ‘Bewerk’g. 
Op deze pagina ga je wat informatie schrijven over jezelfh. 
Klik onderaan op ‘Pagina opslaan’ i. 
Klik rechts bij het logo van de zomerschool op ‘Klik hier’ om terug te gaan naar de hoofdpagina j. 

  van de Zomerschool

Als je je artikel op papier helemaal goed hebt afgemaakt (juiste informatie, goede Nederlandse  3. 
 zinnen, geen taalfouten), mag je je artikel toevoegen aan het bestaande artikel van groep 6. 

Ga naar het kopje ‘Artikelen’ op de hoofdpagina van de Zomerschoola. 
Klik op ‘Hier staan alle artikelen’b. 
Zoek het kopje die hoort bij je artikel en klik hieropc. 
Klik rechts op ‘Bewerk’d. 
Je kunt nu je artikel toevoegen op de pagina, type je tekst e. 
Ben je klaar, klik onderaan op ‘Bewerking ter controle bekijken’f. 
Ben je tevreden? Klik onderaan op ‘Pagina opslaan’g. 

Bij
LA

g
En
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3.4  Zomerschool PO, bijlage 4
Tabbladen zomerschool

  De Woordfabriek

  De leesclub

  Film maken

  De lunch

  Onderzoek & Presentatie 

Bij
LA

g
En
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3.4  Zomerschool PO, bijlage 5
 Inhoud powerpoint voorbereiding zomerschool

lBSA Zomerschool
Voorbereiding

Donderdag 30 juni
Overzicht ma, di, do
9.00 Leestafel
9.20 Agenda
9.25 De Woordfabriek
10.25 Pauze
10.35 De Leesclub
10.55 Terug- en vooruitblik
11.00 De filmmakers
12.30 Lunch
13.25 Film: De IJzeren Reus
13.55 Wikikids
14.55 Terug- en vooruitblik

Vrijdag
9.00 Leestafel
9.20 Agenda
9.25 De Woordfabriek
10.25 Pauze
10.35 De Leesclub
10.55 Terug- en vooruitblik
11.00 De filmmakers
12.30 Lunch
13.25 Presentaties voor ouders en afsluiting

Programma
1 De woordfabriek
 - woordenschat
 - debatteren
 - het essay
2 Wikikids (kopjes bedenken)
3 Relatie excursie en schoolprogramma
 - Doelen excursie
 - Inhoud excursie (wat doen we?)
 - Hoe verbinden we de excursie met programma?
4 Relatie kijken naar de IJzeren Reus en programma
5 Evalueren zomerschool 

Bij
LA

g
En
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Woordenschat
Centrale woorden vooraf semantiseren met goede voorbeeldzin
Zelf onbekende woorden laten opzoeken met Woordhulp Nieuwsbegrip (thuis), bij het bespreken van de 
tekst hierop terugkomen
Woorden bij het debat (donderdag)
Woorden bij het film maken (o.a. storyboard)
 - de taal van de filmmaker
 - centrale woorden
 - extra schooltaalwoorden
Woorden in de film De IJzeren Reus
 - praten over de film: relatie met gevonden informatie & debat
   (tijdsverdeling?)
Wikikids
Kopjes bedenken
Google checken (handig zoekwoorden, relevante informatie)
Een groepje kiest een kopje waar de hele week (ma, di & do) aan gewerkt wordt. Op het portaal werken 
de kinderen in een kladdocument tot ze tevreden zijn over de tekst, het product van die dag zetten ze in 
de encyclopedie. Ze hebben de instructie gehad dat het feitelijke informatie moet zijn
De volgende dagen werken ze door aan het stuk (als de moderatoren een stuk hebben afgewezen werken 
ze het stuk bij, in overleg met de leerkracht)
Debat
Doel (centrale woorden gebruiken)
Standpunten (maandag)
Oefenen: ballondebat (dinsdag)
 - rollen op kaartjes (kaartjes trekken)
	 -	15	min	(5	min.	per	ronde;	5	min	nabespreken)
 - 1e ronde (tijdsverdeling, hoe stemmen?)
 - 2e ronde (tijdsverdeling, hoe stemmen?)
Voorbereiden echt debat dinsdag (standpunt, argumenten, informatie)
 - leerlingen zoeken informatie (handige zoekwoorden)
Echte debat: donderdag
Relatie met essay (vrijdag)
  - leerlingen kiezen het onderwerp waarover ze morgen
   een essay willen schrijven
 - leerlingen noteren uitspraken die ze in hun essay willen gebruiken
Essay
Minimaal vijf schooltaalwoorden
Criteria voor beoordeling:
 - Woordgebruik (woorden geleerd?)
 - Gebruik van informatie (opgedaan
    in de loop van de week)
 - Kracht van argumenten
 - Originaliteit

Bij
LA

g
En
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Criteria vooraf geven
Evalueren zomerschool
Programma
 - Inhoud
 - Omvang
Opbrengst 
 - Perceptie leerkrachten (woordenschat, begrijpend lezen en leesmotivatie)
 - Kwaliteit eindproducten
Leerlingen
 - Evaluatieformulier

3.5 Zomerschool POVO

Inleiding:
De zomerschool POVO van de BSA is een zomerschoolprogramma van een week. Ze is bedoeld voor 
talentvolle en gemotiveerde leerlingen met een taalachterstand die de overstap maken van de basisschool 
naar havo-vwo.

Door de zomerschool te volgen, bestrijden de leerlingen de ‘dubbele dip’ op gebied van begrijpend lezen: uit 
onderzoek blijkt dat leerlingen in de zomervakantie van niveau eind groep 8 kunnen terugzakken naar eindni-
veau groep 7. Op de zomerschool bereiden de leerlingen zich bovendien concreet voor op hun middelbare 
schooltijd door belangrijke vaardigheden te oefenen en alvast kennis te maken met de nieuwe school.

Doel: 
1. Leerlingen zetten strategieën voor begrijpend lezen beter in bij het lezen van schoolboekteksten. Deze 

strategieën zijn: voorspellen, problemen oplossen, verbanden leggen en samenvatten. 
2. Leerlingen kunnen verschillende manieren toepassen om een schoolboektekst om te zetten in een 

schema of samenvatting ter voorbereiding op een toets.
3. Leerlingen kunnen beter aantekeningen maken.
4. Leerlingen hebben een grotere schooltaalwoordenschat.
5. Leerlingen kunnen uitleggen wat het belang van lezen is voor de verdere ontwikkeling hun taalvaar-

digheid. 
6. Leerlingen kunnen enkele boeken noemen die ze zouden kunnen lezen in de brugklas.
7. Leerlingen kunnen uitleggen op welke manier zij hun talenten beter kunnen benutten.
8. Leerlingen voelen zich al een beetje thuis op hun nieuwe school. 

Doelgroep:
Alle leerlingen van groep 8 met een BSA-profiel, die naar een van de betreffende scholen gaan.
 
Deze leerlingen:
-  hebben het cognitieve niveau en de werkhouding die nodig is voor havo/vwo/gymnasium.

Bij
LA

g
En


