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Wie wil er nou in de zomervakantie naar school? Het antwoord: een hele-

boel leerlingen, en ze vinden het nog leuk ook! In de laatste twee weken

van de vakantie gingen 30 kinderen uit Apeldoorn en omgeving naar de

Zomerschool Apeldoorn, gehuisvest in het Woldhuis op een prachtig land-

goed vlak buiten de stad.

MARLEEN OLTHETEN EN JAN-WILLEM DE VRIES

Leren in een vakantiesfeer
De dochter van Ragna Geers, Saar, zat op de
Zomerschool. Ragna: “Het is de vakantieperiode,
dus we hebben wel overleg met Saar gehad. Ze
moest er even over nadenken, maar ze zei vrij
snel dat het haar heel bijzonder leek. De omge-
ving en het middagprogramma leken toch ook op
vakantie, en ze was heel blij dat ze extra hulp
kreeg bij een paar dingen die ze moeilijk vond.
We kregen elke dag een hele blije Saar thuis.
Natuurlijk was ze wel moe, want je doet een hoop
nieuwe indrukken op. Maar dat was ook het leuke
eraan. En ze ging daarna extra zelfverzekerd weer
naar haar gewone school.” 

✹
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Yolanda Klaaysen, projectleider van de Zomerschool

Apeldoorn (en directeur van De Kakelhof in

Hoenderloo): “Op scholen zien we toch vaak dat leer-

lingen na zes weken zomervakantie moeite hebben

met het starten van het lesprogramma. Op de

Zomerschool worden ze lekker opgefrist en af en toe

zeggen ze letterlijk: oh ja, zo was dat, fijn dat ik het

nu weer weet! Daarbij was het ochtendprogramma

gericht op taal en rekenen en draaide het middagpro-

gramma om natuur en natuureducatie.” 

Gelijk enthousiast

Marleen Oltheten was één van de twee leerkrachten

op de Zomerschool. “Ik had op de eerste maandag

echt verwacht dat de kinderen er met zo’n sik zouden

zitten, zo van: we moeten in de vakantie naar

school… Maar dat was helemaal niet zo! De een was

nog enthousiaster dan de ander.” En gold dat ook

voor Marleen zelf? “Oh ja, toen ik ervan hoorde was

ik gelijk enthousiast. Vooral omdat we niet werkten

met een vaststaande methode, maar helemaal zelf 

onze lessen konden invullen. Samen met de andere

leerkracht, Jan-Willem, heb ik bekeken: hoe gaan we

het doen, wat gaan we doen, en wanneer. We waren

er al snel uit dat we de leerlingen zouden verdelen in

een rekenklas en een taalklas. Ik mocht kiezen. Doe

mij maar rekenen, zei ik.”

Creatief

“Je hebt te maken met een hele diverse groep”, zegt

Jan-Willem de Vries, die de taalklas voor zijn rekening

nam. “Sommige hebben problemen met spellen, 
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anderen met begrijpend lezen, technisch lezen, grammatica

of woordenschat. Je wilt voor iedereen iets doen, en je

hebt maar acht ochtenden. Maar op de Zomerschool had-

den we een groot bos om ons heen, dat maakt creatief. We

hebben volop gebruik gemaakt van lesmogelijkheden bui-

ten. Soms zei een kind aan het eind van de ochtend: we

hebben niks gedaan! En dan kijk je samen even terug, en

dan blijk je heel veel te hebben gedaan. Dat vond ik een

groot compliment.” 

Eureka-momenten

“Ik heb contact met alle leerkrachten van de kinderen

gehad,”  vertelt Marleen, “om te inventariseren welke pro-

blemen hun leerlingen hadden. Daaruit volgde de focus op

het cijferend optellen en aftrekken, kommagetallen, deel-

sommen, tafels en het metriek stelsel. En als de kinderen 

de lesstof niet meteen begrepen, ging ik een stapje terug

om zodoende toch aan te sluiten op het niveau van de kin-

deren. Je moet heel flexibel zijn. Optellen en aftrekken kun

je niet echt leuk maken, dat moet je gewoon doen. Maar

met tafels en het metriek stelsel kon je van alles doen in de

natuur om ons heen. We gingen bijvoorbeeld voorwerpen

opmeten op het landgoed en omrekenen van centimeters

naar meters. En dan zie je hoeveel je kunt bereiken in een

korte tijd. Dat heeft ook met zelfvertrouwen te maken.

Kinderen die eerst moeite hadden met simpele opgaven

maakten even later hele ingewikkelde sommen. Ze hadden

echt eureka-momentjes: oh, moet dat zo?” Jan-Willem

beaamt dat: “Ik hoor nu van collega’s ook dat kinderen na

hun Zomerschoolperiode veel zelfstandiger geworden zijn.” 

Persoonlijk

De grote winst zat volgens Jan-Willem vooral in de per-

soonlijke benadering. “Ik had hulp van een onderwijsassis-

tent en een extra begeleider, dus we hadden zo’n zeven kin-

deren per groepje. Dan kun je kinderen echt individueel

benaderen en met ze aan de slag gaan. Op hun eigen

school zitten ze natuurlijk aan een standaard methode vast,

maar hier kun je variëren. Lukt de ene manier niet, dan pro-

beer je een andere. Net zolang tot het kwartje valt.”

Marleen: “Kinderen zijn daar blij mee. Ze zagen de

Zomerschool als een kans, niet als een verplichting.” Jan-

Willem: “Sommigen vonden het zelfs vervelend dat er op

woensdagmiddag en vrijdag geen Zomerschool was. En op

de laatste dag zei er eentje: ik vind het zo jammer dat ik

weer weg moet. Dat is toch fantastisch?” 

Vervolg

De Zomerschool komt terug in 2013. Yolanda Klaaysen:

“We zijn dit jaar gestart met een pilot voor de openbare

basisscholen, volgend jaar zullen ook de scholen van andere

besturen gebruik kunnen maken van de Zomerschool. En

dankzij de gemeentelijke subsidie blijft dat gratis voor

ouders.” Zijn Marleen en Jan-Willem dan ook weer van de

partij? Jan-Willem: “Het was ook voor mij heel leerzaam,

dus wie weet.” Dat geldt ook voor Marleen: “De tijdsdruk

was heel heftig, maar het is het dubbel en dwars waard

geweest. Het was een groot succes, en heeft meer opgele-

verd dan ik verwacht had.” Ze besluit met een brede glim-

lach: “En in de tussentijd ga ik vrolijk door als invaljuf,

hopend op zwangerschappen en griepjes.”
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Een korte film over de Zomerschool Apeldoorn is
te vinden op het YouTube-kanaal van
Leerplein055: www.youtube.com/lp055

✹

✹

✹

chool



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op 'SheetCmyk_1v3'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName (GWG_2400)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




