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(Elsa Huisman)

Als opvolging van de vorig schooljaar georganiseerde Lenteschool, zal er dit
schooljaar een Campus brede Zomerschool worden vormgegeven. De Campus neemt hiermee deel aan het
landelijke project Lente- en Zomerscholen, dat is voortgekomen uit verschillende pilots die geïnitieerd zijn
door CNV-Onderwijs en de VO-Raad. Samen vormen zij één van de educatieve interventies die (als onderdeel
van het sectorakkoord VO) bedoeld zijn om het percentage zittenblijvers in het voortgezet onderwijs terug
te dringen.
Wat is de doelstelling van de Zomerschool?
Door de coronacrisis heeft het onderwijs de afgelopen periodes van het schooljaar een andere vorm
gekregen dan vooraf was gepland. Veel toetsen zijn bij het onderwijs-op-afstand in periode 3 en 4 niet meer
gemaakt; de cijfers zijn daardoor niet per se representatief voor wat leerlingen weten en kunnen. Om toch
een goede inschatting te kunnen maken van de kansen op succes in het volgende schooljaar, worden de
komende periode, naast de diagnostische Cito-toetsen, formatieve toetsen per vak afgenomen.
Deze toetsen maken zichtbaar wat er al goed gaat en waar mogelijk nog hiaten in de kennis zitten. Als er
twijfels zijn over de kansen op succes in het volgende schooljaar en als de geconstateerde hiaten niet al te
groot zijn, kan de docentenvergadering deelname aan de Zomerschool adviseren in plaats van doubleren.
Een leerling wordt dan bevorderd naar het volgende leerjaar, maar dient dan tijdens de Zomerschool te
werken aan het repareren van de opgelopen achterstanden.
Wat houdt de Zomerschool in?
De Zomerschool is een door De Campus aangeboden voorziening die tot doel heeft om leerlingen die
repareerbare hiaten in hun kennis hebben opgelopen, in de periode van 8 tot en met 17 juli te helpen om de
bestaande achterstanden weg te werken, zodat ze een goede start kunnen maken in het volgende schooljaar.
Voor wie is de Zomerschool bedoeld?
De Zomerschool is bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 1 tot en met de voorexamenklassen voor wie geldt
dat zij:
 een beperkte achterstand en een beperkte noodzaak tot reparatie hebben
 de opgelopen achterstand binnen de beschikbare tijd weg kunnen werken
 beschikken over een positieve inzet en werkhouding
 een goede kans hebben om het volgend schooljaar succesvol af te sluiten als de achterstanden zijn
weggewerkt
Het aantal beschikbare plaatsen binnen de Zomerschool is beperkt. De docentenvergadering beslist
uiteindelijk of leerlingen kunnen deelnemen. Als een leerling in aanmerking komt voor deelname, wordt dit
tijdig meegedeeld. De ouders ontvangen dan een brief van school, waarin zij moeten aangeven dat zij
instemmen met de deelname.

Algemene informatie
De Campus Zomerschool vindt plaats op Markenhage van 8 tot en met 17 juli. Deze data staan vast. De
Zomerschool wordt uitgevoerd in samenwerking met Ready to School, een externe partner waarmee al
eerder positieve ervaringen zijn opgedaan met de organisatie van de Lenteschool. Kenmerken van de
Zomerschool zijn:
 De begeleiding vindt plaats op school, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
 Op elke vijf leerlingen is één begeleider aanwezig; de Oriongroepen hebben zes of zeven leerlingen.
 De leerlingen volgen twee vakken.
 De leerlingen werken met de schoolboeken van het afgelopen schooljaar: ze kunnen deze later inleveren
bij Van Dijk.
 De lessen duren van 10.00-11.00 uur; 11.15-12.30; 13.00-14.30; 14.45-16.00 uur. Tussendoor zijn er dus
enkele pauzes: in het ochtend- en het middagprogramma een kwartier en tussen de middag een half uur.
Leerlingen nemen hun eigen lunch mee.
 De begeleiding van de Zomerschool is zowel gericht op vakinhoud als op het verlenen van hulp bij
studievaardigheden en plannen en organiseren van het werk.
 Bij aanvang van de Zomerschool worden per leerling leerdoelen bepaald. Dagelijks worden de
vorderingen bijgehouden en wordt gereflecteerd op de voortgang.
 De Zomerschool is een vrijwillig traject. Bij deelname wordt echter wel de volledige inzet van leerlingen
gevraagd. Zo ondertekenen leerlingen en hun ouders een overeenkomst met de begeleiders van de
Zomerschool met betrekking tot studiehouding, aanwezigheid en de af te ronden lesstof. Tussentijds
stoppen heeft tot gevolg dat het bedrag voor deelname aan de Zomerschool in rekening zal worden
gebracht bij de ouders.
We zijn erg blij met de mogelijkheid om juist dit schooljaar weer extra kansen te kunnen bieden aan onze
leerlingen.
Met mogelijke vragen over de Zomerschool kunnen ouders zich wenden tot het projectteam Campus
Zomerschool:
 Peter de Waal namens het Orion Lyceum
 Frank Pals of Elsa Huisman namens Markenhage (tevens algehele projectleiding)

