
Help mee de kansen van kinderen in het voortgezet onderwijs en hun verdere leven te 
vergroten. Meld hen aan voor de Zomerschool.

Oproep: 
doe mee aan de Zomerschool

Lesgeven in de vakantie?
“Ach, in de vakantie blijf je anders toch 
lang in je bed liggen. Als ik in diezelfde tijd 
kinderen kan helpen, doe ik het graag”, 
vertelt Glenda Acton, een leerkracht die 
afgelopen zomer op de Zomerschool les 
gaf. Denkt u er net zo bevlogen over als 
zij? Geef u dan op als betaalde leerkracht 
voor het zomerprogramma en neem 
contact op met Theo Durenkamp: 

020 - 301 38 85, t.durenkamp@askobk.nl.

Meer informatie vindt u op 
www.onderwijstijdverlenging.nl én 
www.zomerschool-amsterdam.nl
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Afgelopen zomer kregen zo’n zeventig kinderen van basisscholen uit 
Nieuw-West drie weken lang extra lessen om hun leerprestaties te  
verbeteren. De scholen deden mee aan het project Onderwijstijd-
verlenging (OTV). 
Bij de entreetoets in groep 7 bleken diverse kinderen een leerachter-
stand te hebben. Om hen een zetje te geven, nodigden hun leraren 
hen uit voor extra lessen op de Zomerschool. Terwijl klasgenoten in 
het zwembad lagen, werden deze kinderen in de ochtenden bijge-
spijkerd op het gebied van taal en rekenen. 
Voor een aantal van hen is het gebruikelijk in de vakantie wekenlang 
geen Nederlands te praten of veel voor de televisie te zitten. Belang-
rijk doel van de Zomerschool is dan ook om te voorkomen dat zij in de 
loop van de zomervakantie achteruitgaan in leerniveau. 
Dit jaar opent de Zomerschool haar deuren voor deelnemers van nog 
veel meer scholen uit Nieuw-West.

Taal, rekenen en speels middagprogramma
Uit interviews in Het Parool werd duidelijk hoe leuk deelnemende 
kinderen de Zomerschool vinden. Allereerst worden zij dankzij een 
intensief ochtendprogramma  beter in rekenen en taal. En  
’s middags organiseert de Zomerschool leuke activiteiten: het is 
immers ook vakantie. Denk bij die activiteiten aan excursies naar 
musea, muurschilderen met graffiti en een fotografieproject. 
Ook werken de kids spelenderwijs aan het verbeteren van sociale 
vaardigheden.
Als er thuis geen geld is of als zij geen betrokken ouders hebben 
die hen meenemen op vakantie, naar een pretpark of naar de film, 
kunnen kinderen zich in de vakantie dood vervelen. De Zomerschool 
geeft daarom niet alleen aandacht aan de kernvakken. 
De pilot Nieuw-West zette zoden aan de dijk, blijkt uit een evaluatie 
van de gemeente. Kinderen worden op een plezierige manier 
uitgedaagd hun kennis te vergroten en vaardigheden te verbeteren. 
Betrokken leerlingen, leerkrachten, ouders, besturen en scholen 
reageren positief. 
Wethouder Lodewijk Asscher pleitte onlangs in een interview voor 
een taalpush voor kinderen in de zomervakantie. De Zomerschool 
doet niet anders: het ochtendprogramma staat helemaal in het teken 
van vergroting van de woordenschat en in het middagprogramma 
wordt daar op een speelse wijze op voortgebouwd.

Leerlingen inschrijven
Aan het eind van het schooljaar loopt de werkdruk 
steeds meer op. Dus is het raadzaam nu alvast te 
bekijken welke leerlingen in aanmerking komen voor 
de Zomerschool. Bespreek deze mogelijkheid met hun 
ouders en schrijf kinderen alvast in. Meer informatie 
staat op www.onderwijstijdverlenging.nl. 
Nog meer weten? Bel of mail met Theo Durenkamp 
van het ASKO Bestuurskantoor: 020 - 301 38 85, 
t.durenkamp@askobk.nl.

Voor de uitvoering van het project onderwijstijdverlenging is het “Samenwerkingsverband Onderwijstijdverlenging PO en VO in Amsterdam Nieuw-West” gevormd. Dat samenwerkingsverband bestaat 
uit het Stadsdeel Nieuw-West en de schoolbesturen van de Amarantis Onderwijsgroep, Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS), Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO), 
Onderwijsstichting Esprit, Stichting Ceder, Stichting KBA Nieuw West, Stichting Nederlandse Islamitische Scholen, Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden. De deelnemende scholen zijn 
Comenius Lyceum, Einstein, El Amien I, El Amien II, Hervormd Lyceum West, ’t Koggeschip, Marcanti College, Nova College, Paulusschool, St. Jan de Doper, St. Lukas, Timotheus.

Samenwerkingsverband Onderwijstijdverlenging van 
schoolbesturen PO en VO in Amsterdam Nieuw-West 
en Stadsdeel Nieuw-West

Contactadres: 
ASKO, Postbus 87591, 1080 JN Amsterdam, 020-3013885


