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Zomerschool Vlissingen: een primeur in Zeeland! 
Op 26 juli a.s. gaat de Vlissingse Zomerschool van start met 52 leerlingen! Deze voor Zeeland unieke 
vorm van onderwijs maakt deel uit van het door het Ministerie van OCW gesponsorde project 
Onderwijstijdverlenging en is één van de 29 landelijke pilots. 
 
De Vlissingse Zomerschool biedt kinderen de gelegenheid om tijdens de schoolvakantie extra 
aandacht te besteden aan taal, lezen en rekenen. De lesblokken bestaan uit weken van elk vijf 
schooldagen. Kinderen volgen maximaal 6 weken de lessen van de zomerschool. Sommige kinderen 
hebben meer uitleg nodig en anderen meer tijd: de Zomerschool voorziet in die behoefte. 
 
De leerlingen van de Zomerschool zijn allemaal afkomstig uit de groepen 5 t/m 8 van Het Vlot 
(Perspectief-scholen), Ravenstein (Archipel-scholen) en Sint Jozef (Prisma-scholen). Vanuit het 
voortgezet onderwijs nemen het Scheldemond College en CSW deel aan de pilot. Daarnaast is ook 
de gemeente Vlissingen actief betrokken. De projectleiding ligt in handen van RPCZ. 
 
Afgelopen week gingen 17 achtste-groepers van de Zomerschool al twee dagen op (werk)bezoek bij  
de deelnemende scholen van het voortgezet onderwijs. Op die manier worden de kinderen extra 
goed voorbereid op wat hen komend jaar te wachten staat. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Het team van de Zomerschool bestaat uit een directeur, 3 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten. 
Met z‟n zevenen gaan zij een zomer lang zeer gedreven aan de slag onder het motto “Leren aan 
zee”. Dat motto is niet zomaar gekozen. Lyanne Telussa (directeur van de Zomerschool) geeft het in 
de missie van de Zomerschool al aan:  
 

“Vlissingen ligt aan zee en daar willen we gebruik van maken! Het „levensecht leren‟ neemt in de 

Zomerschool een belangrijke plaats in. Het betekent onder meer dat we uitdagende situaties 

creëren waarin de kinderen leren. Dat kan in de school zijn maar zeker ook buiten de school. Ze 

werken veel samen maar we kijken met de kinderen ook  naar hun eigen leerdoelen. We zoeken 

aansluiting bij wat de kinderen bezig houdt.” 
 
Iedere week is het schoolwerk gerelateerd aan een thema (landen en culturen, eten, Vlissingen, 
water, bouwen en kunst). Het is de bedoeling dat het benutten van de zomervakantie leidt tot 
betere resultaten op het gebied van taal en rekenen bij kinderen uit het reguliere basisonderwijs 
die op dit punt extra ondersteuning kunnen gebruiken. De Zomerschool heeft tot doel om „terugval‟ 
tijdens de zomermaanden te voorkomen. Door de resultaten te meten en te evalueren zullen de 
opbrengsten inzichtelijk gemaakt worden. 
 
De Zomerschool wisselt elke twee weken van locatie (eerst Ravenstein, dan St. Jozef en vervolgens 
Het Vlot), maar het team blijft gelijk. Samen met de kinderen maken ze er een mooie zomer van!   
 
Meer informatie 
www.onderwijstijdverlenging.nl 
Directeur Zomerschool Vlissingen: Mw. L. Telussa-van Loon (06-13605016) 
Projectleider RPCZ: Dhr. E. Eshuis (06-21821947) 

http://www.onderwijstijdverlenging.nl/

