
Definieer je doelen

10 Tips

Denk aan taalontwikkeling, sociale 

ontwikkeling, creativiteit en zinvolle 

vrijetijdsbesteding. Welk doel je ook kiest, 

houd hierbij rekening met de omvang van je 

zomerschool. En de overige interventies. 

Duidelijke doelen maken dat je je 

programma coherent kunt uitwerken en 

achteraf goed kunt evalueren. Ook schept 

het helderheid in de communicatie met 

ouders, kinderen, scholen en leraren. 

Maak je doelen concreet

Maak slimme verbindingen tussen bijvoorbeeld 

taal en cultuur of sport, om je activiteiten aan te 

laten sluiten bij je doelen. Ook met uitjes zorg 

je ervoor dat kinderen op een andere manier 

leren dan op school.

Kies bijpassende activiteiten

Het programma van de zomerschool is 

echt anders dan de 'gewone' school. Het 

heeft een duidelijke structuur, is 

afwisselend en kent activerende 

werkvormen. 

Zorg voor een ander programma
Veel zomerscholen kennen ’s ochtends 

vooral cognitieve activiteiten en trekken 

er ’s middags op uit. Probeer hierbij 

zoveel mogelijk aan te sluiten op 

bijvoorbeeld het thema van de ochtend. 

Wissel leer- en doe-activiteiten af

voor zomerscholen
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Start op tijd met de werving
Leg contact met scholen waarvan je graag 

leerlingen wilt ontvangen. Zorg ervoor dat de 

aanmeldingen via die scholen verlopen. Ook 

andere partijen, zoals het samenwerkings-

verband en de gemeente, kunnen een rol 

spelen in de werving.

Een optimaal leerrendement
Het uiteindelijke resultaat staat of valt met de 

kwaliteit van de uitvoerders. Bevoegde 

leraren, of andere specialisten met 

pedagogisch-didactische bekwaamheden, 

zorgen voor meer leerrendement. Een 

training vooraf én reflectiemomenten tijdens 

en na de uitvoering zijn belangrijk. 

 

Tip: zoek contact met de pabo, zodat net 

afgestudeerden ingezet kunnen worden. 

Werk in kleine groepen
Van ongeveer vijftien deelnemers. Wellicht 

dat bijvoorbeeld stagiaires als extra handen 

kunnen worden ingezet. 

Creëer commitment
Van ouders en kinderen. Zo zorg je ervoor dat 

deelnemers niet voortijdig afhaken. Ook een 

programma voor ouders, met bijvoorbeeld 

taallessen en opvoedingsondersteuning, kan 

deel uitmaken van de zomerschool.

Vier je successen
Met een spetterende afsluiting! Waarbij de 

kinderen aan ouders, broertjes en zusjes en 

leraren laten zien wat ze hebben gedaan op 

de zomerschool. Nodig de pers hierbij uit.


