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Vooraf
In 2020 was de Vlaardingse Zomerschool van 17 tot en met 26 augustus 2020 

geopend. Het thema was ‘Tien uit tien, haal het beste uit jezelf!’ Een bijzondere 

jubileumeditie: de tiende Vlaardingse Zomerschool! Hoewel het maximum aantal 

aanmeldingen snel was bereikt, was het in verband met de coronamaatregelen 

lang onzeker of de Vlaardingse Zomerschool wel kon doorgaan. Met een aantal 

aanpassingen, waaronder de anderhalve meter afstand voor docenten en 

leerlingen, konden alle Corona maatregelen worden nageleefd en konden zowel 

het ochtend- als middagprogramma worden uitgevoerd.

Op maandag 17 augustus vierden de docenten en leerlingen samen met wethouder 

Bart de Leede van de gemeente Vlaardingen in het Lentiz Geuzencollege de feestelijke

opening van de Vlaardingse Zomerschool 2020.

Achtentwintig enthousiaste leerlingen (twintig uit groep 8 van het basisonderwijs en 

acht leerlingen uit klas 1 van het voortgezet onderwijs) volgden acht dagen een educatief

ochtendprogramma en een middagprogramma met sport, spel, kunst en cultuur. Vijf 

leerlingen deden voor de tweede keer mee ‘omdat het zo leuk is’. Twee oud-leerlingen 

hadden zich aangemeld als vrijwillig begeleider. Maaike en Becky begeleidden de groep

als extra hulplijn, zoals zij het zelf noemden. Een gouden greep!

Dankzij (financiële) steun van de gemeente Vlaardingen, het Fonds Schiedam 

Vlaardingen e.o. en de samenwerkingspartners uit het onderwijs en kon de Vlaardingse 

Zomerschool in 2020 weer georganiseerd worden. Speciale dank gaat uit naar het  

Lentiz | Geuzencollege voor het beschikbaar stellen van de locatie. Het team 

van gemotiveerde vrijwillige docenten zorgde ook dit jaar voor een leerzaam 

ochtendprogramma. Jolanda Koevermans, manager bij UN1EK onderwijs en opvang 

organiseerde – ook voor de tiende keer – een gevarieerd middagactiviteitenprogramma.
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1 | De doelstelling
Voor wie?
De Vlaardingse Zomerschool is bestemd voor leerlingen van groep 8 die na de zomer-
vakantie de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en voor leerlingen die van  
de 1e naar de 2e klas van het voortgezet onderwijs gaan.

Waarom?
Leerlingen kunnen deelnemen aan de Vlaardingse Zomerschool om verschillende 
redenen:
 Het opfrissen van kennis op het gebied van rekenen en taal;
 Kennismaken en vriendschappen sluiten met andere leerlingen;
 Deelnemen aan afwisselende activiteiten;
 Kennismaken met vakken en docenten uit het voortgezet onderwijs;
 Goed voorbereid het nieuwe schooljaar in!

Wat kost het?
Deelname aan de Vlaardingse Zomerschool is gratis voor leerlingen met dank aan de 
Gemeente Vlaardingen, het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de Vlaardingse school- 
besturen en andere sponsors.

2 | De leerlingen

De leerlingen kwamen van verschillende scholen in primair en voortgezet 
onderwijs. Ook het niveau van de leerlingen was divers: van praktijkonderwijs  
tot gymnasium. De leerlingen werden tijdens de lessen op eigen niveau  
ingedeeld in diverse groepen.

Waar komen de leerlingen vandaan?

Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Lentiz | Life College

Lentiz | Groen van Prinsterer

Lyceum Rotterdam

Het College Vos

Het Lyceum Vos

SG Spieringshoek

Het Christal

De Singel

Het Anker

IKC Ambacht

IKC VanKampen

IKC De Wereldwijzer

IKC Jan Ligthart

IKC De Ark

IKC Prins Willem Alexander

SBO De Kameleon

Het Startblok

Vrije school De Kaap

Waar gaan de leerlingen naartoe?

ProNova college

Groeiklas Vos

Het College Vos

Lentiz | Geuzencollege

Lentiz | Life College

St.-Jozef Mavo

De Mavo Vos

Lentiz | Groen van Prinsterer

Lyceum Rotterdam

Het Lyceum Vos

SG Spieringshoek

Vrije school De Kaap

Onbekend
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Waarom doen leerlingen mee?

Begin juli organiseerden we via Zoom een online kennismakingsbijeenkomst  
voor alle leerlingen en hun ouders. Daar werden de docenten voorgesteld en  
konden de leerlingen elkaar ontmoeten. Het lesprogramma, de middag- 
activiteiten en de afspraken en regels werden besproken met de leerlingen en  
hun ouders.

Vlak voor de start moesten 3 leerlingen zich helaas afmelden i.v.m. Corona binnen het  
gezin maar deze plekken konden worden ingevuld door leerlingen op de wachtlijst.

Wat vonden de leerlingen van de Vlaardingse Zomerschool?
  17 leerlingen beoordelen de Vlaardingse Zomerschool goed tot uitstekend;
     16 leerlingen vinden dat ze veel hebben geleerd. 4 leerlingen gaven aan niet veel  

geleerd te hebben;
   Wiskunde scoorde bij 10 leerlingen het hoogst als leukste les, gevolgd door Engels en 

spelletjes;
  Surfen (15 x), zwemmen en koken waren de meeste populaire middagactiviteiten;
  10 leerlingen vonden de docenten ‘goed’, 9 leerlingen vonden de docenten ‘uitstekend’;
  De lunch werd door 10 leerlingen ‘goed’ beoordeeld, door 5 leerlingen zelfs ‘uitstekend’;
   16 leerlingen geven aan beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs te gaan.  

4 leerlingen vinden dat niet of weten het niet zeker.

“Gaat nu naar Petje 
af en vindt dit  

erg leuk!”

“Tweede keer: 
superleuk!”

“Goede aanvulling na 
‘coronatoestand”

“Opfrissen taal 
en rekenen”

3 | Het team
Het docententeam bestond uit de volgende vrijwilligers:
  Michael Telder
   Esther Kortus
  Esther van Wieringen
  Elwin Kortus

Jolanda Koevermans van UN1EK onderwijs en opvang organiseerde – ook voor de tiende keer
- het middagactiviteitenprogramma. Gonnie van Vliet van Stichting Aanzet zorgde dat achter 
de schermen alles op rolletjes liep. Corrie en Irma, vrijwilligers van de tussenschoolse opvang  
van UN1EK, verzorgden de lunch. Oud-Zomerschoolleerlingen Maaike en Becky waren  
vrijwillig begeleider en extra hulplijn voor de leerlingen.
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4 | Het Programma
Het thema van de Vlaardingse Zomerschool was ‘Tien uit tien; haal het beste 
uit jezelf’. Dit thema vormde de rode draad tijdens de ochtendlessen én het 
middagprogramma. De leerlingen werden uitgedaagd om het beste uit zichzelf  
te halen. 

Op maandagochtend 16 augustus werd de jubileumeditie van de Vlaardingse 
Zomerschool op feestelijke wijze officieel geopend door wethouder Bart de Leede  
van de gemeente Vlaardingen. Bij een feestje hoort taart!

Het ochtendprogramma
De Vlaardingse Zomerschool was acht dagen geopend:
week 1: van maandag tot en met vrijdag;
week 2: van maandag tot en met woensdag.

Elke dag werd gestart met een gezamenlijke activiteit. Deze startactiviteiten stonden in
het teken van sociale vaardigheden en leer- en studievaardigheden, agenda invullen en 
‘leren leren’. Daarna volgden voor elke leerling drie lesblokken. De leerlingen werden in 
kleine groepjes ingedeeld op basis van hun zelf geformuleerde doelstellingen. In deze 
groepjes werd gewerkt aan Engels, rekenen, wiskunde of Nederlandse taal (spelling en 
woordenschat). Het rooster voor de leerlingen was vooraf voor de hele week bekend. Ze 
wisten elke dag precies bij welk vak ze tijdens de drie blokken moesten aansluiten.

De leerlingen kregen een werkmap waarin ze lesmaterialen verzamelden. Tijdens de  
lessen werden diverse werkvormen in gezet, waardoor er op een afwisselende én  
speelse manier werd geleerd!

Het middagprogramma
Na de lunch vertrokken de leerlingen en 
docenten elke dag naar de locatie waar het 
middagprogramma werd uitgevoerd. Een 
aantal succesnummers vormen inmiddels 
een vast onderdeel van de Vlaardingse 
Zomerschool: surfen op het strand van 
Hoek van Holland, een kookworkshop in 
het Lentiz | Geuzencollege en de survival 
in de Broekpolder. Nieuw dit jaar was de 
basketbalworkshop van de Yets Foundation 
op de eerste dag van de Zomerschool. 
Leerlingen leerden wat motivatie is en hoe 
je dit in jezelf kunt ontdekken en ‘aan’ kunt 
zetten. Een waardevolle les!

“Schoolritme ophalen en 
contact met anderen”
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  Maandag 17 augustus
Basketbal met de Yets Foundation

  Dinsdag 18 augustus
Golfen bij golfbaan Schinkelshoek

  Woensdag 19 augustus
Surfen op het strand van Hoek van Holland

  Donderdag 20 augustus
Midgetgolf en bezoek aan de Euromast
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  Vrijdag 21 augustus
Zwemmen in de Kulk

  Maandag 24 augustus
Koken bij het Lentiz | Geuzencollege

  Dinsdag 25 augustus
Survival in de Broekpolder

  Woensdag 26 augustus
Theaterworkshop  en afsluiting in de Stadsgehoorzaal
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5 |  De afsluiting
Na anderhalve week vond in de Stadsgehoorzaal de feestelijke afsluiting van de 

tiende editie van de Vlaardingse Zomerschool plaats. In het bijzijn van alle ouders 

overhandigde wethouder Sebastiaan Nieuwland van de gemeente Vlaardingen 

een certificaat aan alle leerlingen.

Nadat de leerlingen acht dagen eerder wat schuchter van start waren gegaan, waren 
zij inmiddels een hechte groep. Wat hebben ze hard gewerkt, veel geleerd én veel  
gelachen. En ook: wat zijn er een grenzen verlegd tijdens de middagactiviteiten.

Kortom, ook dit jaar en misschien wel júist dit jaar, was de Vlaardingse Zomerschool 
wederom een groot succes! Met dank aan: het team van de Vlaardingse Zomerschool 
voor het leerzame en leuke programma, het Lentiz | Geuzencollege voor de gastvrijheid, 
de sponsors: de gemeente Vlaardingen, het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en alle 
Vlaardingse schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs.

De deuren van de Vlaardingse Zomerschool zijn gesloten. Aanmelden voor de Vlaardingse  
Zomerschool 2021 is mogelijk via www.stichtingaanzet.nl/vlaardingsezomerschool.  
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels alweer binnen!

Colofon
Tekstredactie 
Stichting Aanzet
  
Vormgeving & druk 
The MindOffice
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