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Aan de leden van de raad,
Aanleiding
Bij de behandeling van de begroting 2019 is een motie aangenomen door uw raad met als
doel een Zomerschool in Zwijndrecht te realiseren voor kinderen die dat nodig hebben. De
Zomerschool 2020 gaat helaas niet door. In deze brief informeren we u daarom over het
besluit van de gezamenlijke schoolbesturen om de Zomerschool 2020 te annuleren. Maar
ook informeren we u in deze brief over het alternatieve programma dat deze zomer wordt
geboden. Veel gezinnen kunnen vanwege de Coronacrisis niet op vakantie en juist nu is het
belangrijk dat er in deze periode iets gebeurt. Tot slot laten we zien hoe we er samen met de
schoolbesturen voor zorgen dat er in 2021 een Zomerschool staat waarbij we kinderen die
dat nodig hebben een leerzaam en leuk programma kunnen bieden.
Pilot Zomerschool 2020 gaat niet door
Voorbereidingen pilot zomerschool 2020
In het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met de schoolbesturen en
organisaties voor kinderopvang heeft men in 2019 verkend hoe een Zomerschool in
Zwijndrecht er uit zou moeten zien. Het OOGO heeft op basis daarvan besloten te starten
met de voorbereidingen van de Zomerschool 2020 gekoppeld aan de doelstellingen van het
Onderwijsachterstandenbeleid in Zwijndrecht. Hierbij was het uitgangspunt dat een
Zomerschool veel kan betekenen voor leerlingen in het primair onderwijs omdat bij veel
leerlingen opgedane kennis en routine wegvalt in de zomerperiode. Dit kan zeker voor
kinderen die moeite hebben met taal en rekenen extra risico's met zich meebrengen.
Daarom is als doel voor de Zomerschool in Zwijndrecht geformuleerd dat deze moet
bijdragen aan het vasthouden van kennis en het op een speelse manier bezig zijn met taal,
rekenen, sport en cultuur. Hierover heeft de gemeenteraad medio maart 2019 een korte
update per mail ontvangen.
Vanuit het onderwijsachterstandenbudget is vervolgens budget beschikbaar gesteld voor de
realisatie van een pilot Zomerschool 2020 en zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. Deze
pilot zou plaatsvinden op drie basisscholen in Zwijndrecht: de Margriet, de Dolfijn en de
Toermalijn. Stichting Hattrick is door de scholen gevraagd het onderdeel "Bewegend leren"
te organiseren en mee te werken aan de coördinatie, organisatie en uitvoering van de pilot.
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Besluit tot annuleren van de pilot in 2020
Op 4 juni 2020 hebben de gezamenlijke onderwijs- en kinderopvang besturen besloten om
de pilot Zomerschool 2020 Zwijndrecht dit jaar niet door te laten gaan en geen subsidie aan
te vragen bij de gemeente.
Er lagen twee belangrijke redenen ten grondslag aan dit besluit:
1) De onzeker situatie als gevolg van de Coronacrisis heeft effect gehad op de planvorming
en voorbereiding van de pilot. Het bleef lang onduidelijk of de basisscholen in de zomer
opengesteld konden worden voor de uitvoering van de Zomerschool;
2) Daarnaast is de trekker van de pilot vanuit het onderwijs niet meer werkzaam in
Zwijndrecht. Daardoor lag er geen volledig uitgewerkt en gedragen
projectplan/uitvoeringsplan dat nodig is om op een goede manier uitvoering te kunnen
geven aan de pilot.
Om deze reden vonden de leden van het OOGO het risico te groot om de pilot Zomerschool
2020 door te laten gaan. We vinden het jammer dat daarmee dit jaar geen invulling wordt
gegeven aan de motie maar snappen de overwegingen die hiertoe hebben geleid.
Voorbereidingen Zomerschool 2021
Direct naar de zomervakantie wordt aan de hand van onderstaande stappenplan gestart met
de voorbereidingen voor de realisatie van een Zomerschool 2021.
Stap 1: Na de zomervakantie wordt in het OOGO (Op overeenstemming gericht overleg
tussen gemeente, schoolbesturen en directies voor kinderopvang) een nieuwe trekker
aangewezen vanuit het onderwijs die zal sturen op de totstandkoming van de Zomerschool
2021 (september 2020).
Stap 2: Deze trekker wordt verantwoordelijk voor het opstellen van een nieuw projectplan en
bijbehorende subsidieaanvraag in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. Hij of zij
wordt tevens verantwoordelijk voor het maken van afspraken met uitvoeringspartners
(september – november 2020).
Stap 3: Het projectplan wordt in het najaar van 2020 voor akkoord voorgelegd in het OOGO
(november – december 2020).
Stap 4: De subsidieaanvraag en het projectplan worden begin 2021 ingediend bij de
gemeente en hierover vindt besluitvorming plaats in het college (januari 2021).
Stap 5: Na de besluitvorming wordt gestart met de voorbereiding van en communicatie over
de Zomerschool 2021 (februari – juni 2021).
Stap 6: Uitvoering zomer 2021.
Alternatief programma Zomer 2020
Tijdens de tafeltjesavond op 6 juli 2020 over de tussenevaluatie van het raadsprogramma is
door een aantal van u gevraagd of het niet juist nu belangrijk is om in de zomerperiode de
Zomerschool door te laten gaan. Daarvoor zijn echter de scholen en organisaties voor
kinderopvang nodig als partner. We zijn er van doordrongen dat het in deze bijzondere
periode van groot belang is dat er in de zomervakantie een alternatief programma wordt
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geboden. Er is in de afgelopen weken ambtelijk in samenwerking met de partners hard
gewerkt aan alternatieven.
Omdat de Coronacrisis er voor zorgt dat veel mensen niet op vakantie gaan en daarnaast
de Zomerschool niet door gaat is met maatschappelijke partners samen gekeken naar een
alternatief programma voor kinderen en jongeren:
 Welzijnsorganisatie Diverz heeft hard gewerkt aan een zomerprogramma voor
bestaande uit allerlei workshops en sport- en spelactiviteiten voor kinderen en jongeren.
Het programma vindt u hier: programma.
 Met de inzet van de Toppies en Matties wordt voor kinderen tot en met 12 jaar een
programma aangeboden. Met het 'Zomerpaspoort' kunnen kinderen gratis mee doen
aan allerlei zomerse sport- en cultuuractiviteiten in Zwijndrecht en Heerjansdam. Via
deze link kunt u zien wat er zoal georganiseerd wordt: 'Zomerpaspoort'. In Bijlage 1 vindt
u de flyer van het Toppie Zomerpaspoort. Onze Kinderburgemeester Sophie brengt dit
initiatief onder de aandacht door middel van een filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=SNlJyA_KuNM.
 Tot slot hebben de onderwijsbesturen aangegeven te kijken of en hoe zij zelf een
programma in zomer voor leerlingen kunnen aanbieden. De Koningin Julianaschool in
Heerjansdam is vooralsnog de enige basisschool die zelfstandig een programma
aanbiedt aan leerlingen in de zomervakantie.
Tot slot
Wij zullen uw raad op de hoogte houden van de voorbereidingen en realisatie van de
Zomerschool 2021. Daarnaast zullen we u gekoppeld aan de impactanalyse van de
Coronacrisis die de komende maanden wordt voorzien van updates infomeren over het
bereik en de effecten van het alternatieve programma deze zomer. Wij gaan er van uit u
hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

