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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. Een Zomerschool
betekent veel voor leerlingen van 6 tot 12 jaar in het basisonderwijs, omdat bij een deel van de
kinderen de opgedane kennis en routine wegvalt in de zomerperiode. Voor kinderen die moeite
hebben met taal en rekenen brengt dit extra risico's met zich mee.
In het OOGO overleg (Op Overeenstemming Gericht Overleg met de schoolbesturen en organisaties
voor kinderopvang) is in 2019 verkend hoe deze Zomerschool er uit moet zien en voor wie deze
beschikbaar moet zijn. Op basis van deze verkenning is besloten om met de ingang van een nieuwe
beleidsperiode van het Onderwijsachterstandenbeleid (2020 – 2023) budget te reserveren voor de
realisatie van een Zomerschool in Zwijndrecht.
In 2020 werd er gestart om een pilot van de Zomerschool te realiseren. Helaas werd er door de
gezamenlijke onderwijs- en kinderopvang besturen besloten om deze pilot niet door te laten gaan.
Reden hiervoor was het vertrek van één van de Zomerschool trekkers vanuit het onderwijs en het
effect dat corona had op de planvorming en voorbereiding van de pilot. Hierdoor vonden de leden van
het OOGO het risico te groot om de Zomerschool door te laten gaan.
Wel werd er in 2020 gestart met de voorbereidingen voor een Zomerschool in 2021. De eerste editie
van de Zomerschool Zwijndrecht heeft plaatsgevonden van 9 tot en met 19 augustus. Met trots
kunnen we zeggen dat de eerste editie van de Zomerschool een groot succes was en vanaf 2022
structureel zal worden voortgezet.
Uitvoering en opbrengsten Zomerschool 2021
Een belangrijk doel van de Zomerschool Zwijndrecht is het voorkomen dat leerlingen in de loop van de
zomervakantie achteruitgaan in prestatieniveau. Daarom ligt de nadruk op begrijpend lezen,
woordenschat en rekenen. De focus ligt hierbij niet op het vergroten van (nieuwe) kennis, maar op het
verstevigen van het fundament dat kinderen hebben. Daarnaast is een belangrijk doel om de kinderen
een nuttige invulling van hun zomervakantie aan te bieden. Veel kinderen die in aanmerking komen
voor deelname aan de Zomerschool komen zelf in hun vakantie maar heel zelden buiten de eigen
wijk, zij brengen relatief veel tijd door in een omgeving die weinig stimulerend is voor hun ontwikkeling.
Doelstellingen van de Zomerschool Zwijndrecht waren dan ook:
•

Het organiseren van een Zomerschool in drie wijken van de Gemeente Zwijndrecht, ter
voorkoming van achteruitgang van het prestatieniveau van leerlingen in het basisonderwijs.

•

Het bieden van een nuttige, maar zeker ook leuke, invulling van de zomervakantie.

•

Bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, door de verschillende
activiteiten, het ontdekken van talenten en het maken van nieuwe vriendjes.

Uitvoering
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De eerste editie van de Zomerschool is georganiseerd op drie locaties: KBS de Toermalijn (SKOBA),
Kindcentrum Margriet (PIT) en OBS de Dolfijn (OZHW). Deze wijken, Noord, Kort Ambacht en
Centrum, zijn wijken waar op sociaal economisch gebied veel speelt. Vanuit de basisscholen is
bekend dat in deze wijken een bovengemiddeld percentage kinderen kampt met leerachterstanden.
Alle kinderen uit Zwijndrecht in de leeftijd 6 tot 11 jaar mochten deelnemen aan de Zomerschool op
deze drie locaties. Er is breed ingezet om kinderen van elke basisscholen te motiveren om mee te
doen. Zo werd er een promotiefilmpje opgenomen, dat breed verspreid is onder de scholen. Aan de
hand van motivatiegesprekken na aanmelding werd bepaald wie mee mocht doen. Er hebben in totaal
85 kinderen meegedaan, van 10 verschillende basisscholen in Zwijndrecht.
Na een lesprogramma in de ochtend, lag de focus in het middagprogramma op de sociaal emotionele
ontwikkeling. Zo werden er verschillende workshops aangeboden, van sport tot theater. Daarnaast
werd er aandacht besteedt aan een gezonde leefstijl. Er werd dagelijks met de kinderen een gezonde
lunch klaar gemaakt en kinderdiëtiste Dominique Flink is op elke locatie langsgegaan om meer te
vertellen over gezonde voeding. Hier werd een filmpje over opgenomen.
Opbrengsten
Door de drie scholen is aangegeven dat er bij de deelnemers met de start van het schooljaar positieve
verbetering is gezien. Dit met name op het gebied van de houding van de kinderen: er was meer rust
en ritme. De gewenning ging sneller omdat de kinderen al in 'leerstand' zaten. Op het gebied van de
cognitieve ontwikkeling zijn de kinderen op niveau gebleven. Dit is een hele mooie opbrengst.
Daarnaast werd aangegeven dat de kinderen met de leerkrachten, en met elkaar, een goede band
hebben opgebouwd. Dit was bevorderend voor de sfeer in de klas.
Naast dat de Zomerschool heeft bijgedragen aan het vasthouden van kennis, hebben de kinderen
kennis gemaakt met het ontdekken van hun talenten. Daarnaast zijn de deelnemers in aanraking
gekomen met kinderen van andere basisscholen en vanuit andere wijken. Zo is de Zomerschool voor
85 Zwijndrechtse kinderen een leuke en zeer nuttige invulling van de zomerperiode geweest.
Naast enthousiaste reacties van medewerkers, kinderen ouders is er ook positieve aandacht via de
media geweest. Zo werden er bijvoorbeeld artikelen geplaatst in het AD en in Weekblad de Brug. In
bijlage 1 is een sfeerbeeld van de Zomerschool toegevoegd.
Conclusie
De realisatie van de Zomerschool draagt bij aan de uitvoering en doelen van het lokale
Onderwijsachterstandenbeleid. Er wordt actief ingezet op ontwikkelachterstanden die het gevolg zijn
van de zomervakantie. Kinderen met meer risico op een leerachterstand worden op deze manier
voorbereid op de start van een nieuw schooljaar. Daarnaast maken de kinderen kennis met sport,
cultuur en gezonde voeding. Hiermee levert de Zomerschool ook een belangrijke bijdrage aan het
Raadsprogramma, door in te zetten op een gezonde basis, goede start en optimale ontwikkeling voor
de kinderen in Zwijndrecht.
Door de positieve evaluatie van deze eerst editie maken wij de inzet van een Zomerschool in de
zomervakantie structureel. Over de planvorming voor de Zomerschool 2022 zullen we uw raad op de
hoogte houden.
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