Informatie van het College

Onderwerp:

Pilot zomerschool 2021

Datum:
Portefeuillehouder:
Team:
Steller:

15 juni 2021
J.D.W. Klaasse
Samenleving
F. Heijmeijer
+31 203144749
Fay.Heijmeijer@diemen.nl

Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Als gevolg van de coronacrisis hebben ouders en leerlingen te maken gehad met scholensluitingen,
afstandsonderwijs en hybride vormen van onderwijs op school en thuis. Ondanks alle inzet van
leerkrachten en ouders om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen en (de
risico’s op) een onderwijsachterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken zijn er toch
leerlingen waarbij achterstanden zijn ontstaan. Voor deze leerlingen kan een zomerschool een
steuntje in de rug bieden waardoor zij een betere start in het nieuwe schooljaar kunnen maken.
Naar aanleiding van een verzoek van één van de Diemense schoolbesturen is door de gemeente
contact gezocht met alle besturen om te bekijken welke mogelijkheden en behoeften er zijn ten
aanzien van de organisatie van een zomerschool. Stichting Florente Basisscholen zal de organisatie
en uitvoering op zich nemen met financiële ondersteuning van de gemeente Diemen. De dekking voor
het zomerschoolaanbod kan worden gevonden binnen de middelen voor het
onderwijsachterstandenbeleid die de gemeente ontvangt van het Rijk. De inhoudelijke vormgeving van
het aanbod zal door Florente worden opgepakt, de gemeente stelt echter wel een aantal kaders voor
de doelgroep en de kwaliteit van het aanbod. De doelgroep bestaat uit leerlingen met een
onderwijsachterstand of een risico daarop. Dit betekent dat een leerling onder gemiddeld scoort of
tijdens de scholensluiting qua niveau is gedaald. Hier kan ook maatwerk worden toegepast. Het doel
van de zomerschool is deze kinderen tijdens de laatste weken van de zomervakantie extra onderwijs
te bieden waardoor zij een betere start in het nieuwe schooljaar kunnen maken.
Omdat in Diemen niet eerder een zomerschool is georganiseerd is het niet duidelijk hoeveel leerlingen
zich zullen aanmelden voor dit aanbod. Stichting Florente Basisscholen zet in op werving van de
leerlingen via de schooldirecteuren en de leerkrachten, daarbij heeft de gemeente via de
gemeentepagina in het DiemerNieuws ook een bericht uitgedaan om ouders te wijzen op het
zomerschoolaanbod. Het uitgangspunt is vooralsnog om plek te bieden aan 30 leerlingen, waarbij een
ondergrens van 15 leerlingen wordt aangehouden om van start te kunnen gaan.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 15 juni 2021

Samenvatting
Als gevolg van de coronacrisis heeft het onderwijs meermaals te maken gehad met scholensluitingen
en afstandsonderwijs. Voor leerlingen met (een risico op) een onderwijsachterstand kan dit negatieve
gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan. In overleg met de schoolbesturen in Diemen is
besloten tot de organisatie van een zomerschool voor de leerlingen in de huidige groepen 6 en 7.
Het doel van de zomerschool is deze kinderen tijdens de laatste weken van de zomervakantie extra
onderwijs te bieden waardoor zij een betere start in het nieuwe schooljaar kunnen maken.
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