
Vorig jaar zomer kregen zo’n zeventig kinderen van basisscholen uit Nieuw-West extra les 
om hun leerprestaties te verbeteren. Terwijl klasgenoten vakantie vierden, gingen zij naar 
de Zomerschool. Hoe kijken hun ouders hierop terug? Kunnen zij deze extra zomerlessen van 
harte aan anderen aanbevelen?

Extra les in de zomervakantie
Wat vinden ouders van de Zomerschool?
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Yamina, moeder van de 13-jarige Yacine
“In de zomer doen we om en om: het ene jaar gaan we wel, het an-
dere niet op vakantie naar familie in Marokko. Vorig jaar bleven we in 
Nederland. Ik kon met Yacine niet naar buiten gaan en leuke dingen 
doen, want ik moest op zijn twee kleinere broertjes passen. Saai was 
dat niet voor hem. Hij verveelde hij zich niet, want hij kon naar de 
Zomerschool. Hij leerde daar veel. Op de middelbare school gaat het 
hartstikke goed met hem. Hij wil later met computers en software 
gaan werken.”

Vader van de 12-jarige Tuba
“We gingen vorig jaar niet naar Turkije op vakantie, omdat mijn 
vrouw toen zwanger was. Op de Zomerschool had Tuba toch een leuke 
zomertijd. Ze vond er alles leuk. Vooral de lessen waarin ze leerde 
fotograferen, vond ze geweldig.
Mijn dochter is leergierig en doet het goed op school. Haar Nederlands 
is prima. Alleen begrijpend lezen was voor Tuba altijd een beetje moei-
lijk. Extra hulp van de Zomerschool was handig. 
Dit jaar heeft ze de Citotoets prima gemaakt. Toch was ze van tevoren 
heel zenuwachtig. Ik heb haar een spiegelreflexcamera cadeau gege-
ven, omdat ik trots op haar ben en het zo leuk vind dat ze plezier heeft 
in foto’s maken.”

Fatima, moeder van de 12-jarige Annas
“Voordat mijn zoon Annas naar de Zomerschool ging, stapte hij niet 
snel en makkelijk op kinderen uit andere buurten af om die beter 
te leren kennen. Sinds de Zomerschool, gaat dit beter. Zijn sociale 
vaardigheden zijn vooruit gegaan, ook omdat hij daar met allemaal 
nieuwe klasgenootjes in contact kwam.
Annas was blij dat hij actief kon zijn in de vakantie: we gingen niet 
weg en hij wilde niet dagenlang thuis voor de tv hangen. Hij houdt 
van rekenen en sport. 
Ik ga absoluut informeren of er dit jaar weer plek voor Annas is op de 
Zomerschool. Misschien kunnen ze nu zwemmen en werken met klei 
aan het programma toevoegen. Dat maakt de zomerlessen mogelijk 
nog leuker.”

Marieke Grijpma  (geeft les op de Zomerschool)
“Ouders zijn positief over de mix van leren, plezier en cultuur- 
ervaringen op de Zomerschool. Ze willen dat hun kinderen in het 
nieuwe schooljaar op een hoger niveau presteren en vinden het 
positief dat een initiatief als de Zomerschool daaraan kan bijdragen.”  
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Cool in de zomer
In de zomervakantie kunnen leerlingen van 
groep 7 op de Zomerschool gratis extra lessen 
in lezen, rekenen en taal volgen. Daarnaast is de 
Zomerschool niet alleen leerzaam, het is er ook 
leuk. ’s Middags is er aandacht voor sport, spel en 
andere boeiende activiteiten. De kinderen leren 
ontdekken wat hun grootste talenten zijn en 
maken uitstapjes naar speciale plekken in de stad. 

Data
De Zomerschool duurt drie weken: van 25 juli t/m 
12 augustus 2011.

Waar?
De kinderen krijgen les in Basisschool 
’t Koggeschip, Abraham Kuyperplein 2. Wie ver 
weg woont, kan worden opgehaald door een 
speciale Zomerschoolbus.

Inschrijven (wacht niet te lang)
Bekijk welke leerlingen in aanmerking 
komen voor de Zomerschool, bespreek deze 
mogelijkheid met hun ouders en schrijf kinderen 
in. Wacht niet te lang, want er zijn veel kinderen 
die willen meedoen en er zijn nog maar enkele 
open plekken. Meer informatie staat op 
www.zomerschool-amsterdam.nl

Nog meer weten? Bel of mail met Theo Durenkamp 
van het ASKO Bestuurskantoor: 020-3013885, 
t.durenkamp@askobk.nl


