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Vooraf
In 2021 was de Vlaardingse Zomerschool van 16 tot en met 25 augustus 2021, 

voor de elfde keer geopend. Het thema was: ‘Stay connected!’ Na opnieuw een 

schooljaar vol coronamaatregelen hadden we behoefte aan verbinding! Met de 

leerlingen, met de docenten en met het voortgezet onderwijs. De open dagen 

van het voortgezet onderwijs waren in 2021 online georganiseerd. Een aantal 

leerlingen zette in juli, bij de kennismakingsbijeenkomst in het Geuzencollege 

voor het eerst voet in een school voor voortgezet onderwijs! Net als in voorgaande 

jaren stapten de leerlingen op de eerste dag van de Vlaardingse Zomerschool wat 

schuchter naar binnen. Vanaf dag twee zat de stemming er goed in! 

Op maandag 16 augustus vierden de docenten en leerlingen samen met wethouder 

Jacky Silos van de gemeente Vlaardingen in het Lentiz | Geuzencollege de feestelijke 

opening van de  Vlaardingse Zomerschool 2021.

Elf enthousiaste leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en twaalf leerlingen 

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

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

leerlingen deden voor de tweede keer mee. “Omdat het zo leuk is” gaven ze als reden op. 

Met steun van de gemeente Vlaardingen, het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en 

de samenwerkingspartners uit het onderwijs en kon de Vlaardingse Zomerschool in 

2021 weer georganiseerd worden. Speciale dank gaat opnieuw uit naar het Lentiz | 

Geuzencollege  voor  het  openen  van  de  school als thuisbasis van de Vlaardingse 

Zomerschool.  Het  team  van gemotiveerde vrijwillige docenten zorgde ook dit jaar voor 

een leerzaam ochtendprogramma en een gevarieerd middagactiviteiten-programma.
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1 | Waarom?
Voor wie?
De Vlaardingse Zomerschool is bestemd voor leerlingen die na de zomervakantie de 
overstap maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en voor leerlingen die 
van de 1e naar de 2e klas van het voortgezet onderwijs gaan.

Waarom?
Leerlingen doen mee met 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?
Meedoen aan de Vlaardingse Zomerschool is gratis voor leerlingen. Dit is mogelijk 
gemaakt door de gemeente Vlaardingen, het Fonds Schiedam Vlaardingen en de 
Vlaardingse schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs.

2 | Voor wie?

De leerlingen van de Vlaardingse Zomerschool komen van verschillende scholen 
in primair en voortgezet onderwijs met een divers niveau: van praktijkonderwijs 
tot gymnasium. De leerlingen worden tijdens de ochtendlessen in groepen op 
eigen lesniveau ingedeeld. In de middag trekken alle leerlingen er samen op uit.

Waar komen de leerlingen vandaan?

Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Lentiz | Life College

Stedelijk gymnasium

Lentiz | Groen van Prinsterer

Horeca vakschool

Internationale Vos 

Palet Holy

De Hoeksteen

IKC Ambacht

De Regenboog

IKC De Wereldwijzer

IKC Jan Ligthart

IKC De Ark

SBO Poldervaart

Klimop

IKC Het Spectrum

Waar gaan de leerlingen naartoe?

Het College Vos

De Mavo Vos

Lyceum Vos

STC VMBO

Lentiz | Groen van Prinsterer

Lentiz | Geuzencollege

Stedelijk Gymnasium

Lentiz | Maasland College
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Begin juli organiseerden we in het Geuzencollege een  kennismakingsbijeenkomst 
voor alle leerlingen en hun ouders. Daar werden de docenten voorgesteld en 
konden de leerlingen elkaar ontmoeten. Het lesprogramma, de middagactiviteiten 
en de afspraken en regels werden besproken met de leerlingen en hun ouders.

De werving van leerlingen vond online plaats tijdens de lockdown van het onderwijs. 
Het was lang onduidelijk of de Vlaardingse Zomerschool echt kon doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. We hadden achtentwintig aanmeldingen. Vijf leerlingen moesten zich 
vlak voor de start afmelden vanwege een coronabestemming in het gezin. Drieëntwintig 
enthousiaste en gemotiveerde leerlingen deden mee.

Wat vonden de leerlingen van de Vlaardingse Zomerschool?
 17 leerlingen beoordelen de Vlaardingse Zomerschool met goed tot uitstekend;
  11 leerlingen vinden dat ze veel hebben geleerd. 9 leerlingen gaven aan niet veel (bij)

geleerd te hebben;
  De spelletjes konden 8 leerlingen het meest waarderen. Engels werd door 7 leerlingen 

het leukst gevonden, gevolgd door wiskunde en Nederlands;
 Surfen (17), zwemmen en graffity (14) werden beoordeeld als leukste middagactiviteiten;
 11 leerlingen vonden de docenten ‘goed’, 8 leerlingen vonden de docenten ‘uitstekend’;
 De lunch werd door 12 leerlingen ‘goed’ beoordeeld, door 6 leerlingen zelfs ‘uitstekend’;
  Docent Tygo de Klerck werd in zijn eerste jaar bij de Vlaardingse Zomerschool direct als 

meest populaire docent verkozen door 14 leerlingen ;
   9 leerlingen geven aan beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs te gaan.
     8 leerlingen weten dat niet en 3 leerlingen vinden dat niet.

“Escaperoom was 
wat minder, de rest 
was heel erg leuk!”

“Tweede keer: 
superleuk!”

“Blijdorp graag zonder 
opdrachten dan kun je 

meer zien”
“Topschool! Beter

dan vakantie zelf!”

3 | Het team
Het team bestond uit de volgende vrijwillige docenten:
  Michael Telder
   Esther van Wieringen
  Tygo de Klerck
  Elwin Kortus

Jolanda Koevermans van UN1EK onderwijs en opvang organiseerde 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.
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4 | Het Programma
Het thema van de Vlaardingse Zomerschool 2021 was ‘Stay connected!’ Dit thema 
vormde de rode draad tijdens de ochtendlessen én het middagprogramma. De 
leerlingen werden uitgedaagd om de verbinding met elkaar aan te gaan.

Het ochtendprogramma
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 les-
sen 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 graffiti workshop en de survival in de Broekpolder. Nieuw dit jaar was de 
rugbyworkshop bij DVO ‘32 op de eerste dag van de Zomerschool. Leerlingen leerden 
wat aanvallen, verdedigen en incasseren is  en ook hoe je als team kunt samenwerken. 
Een waardevolle les!

“Schoolritme ophalen en 
contact met anderen”
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  Maandag 16 augustus
Rugby bij DVO ‘32

  Dinsdag 17 augustus
Survival in de Broekpolder

  Woensdag 18 augustus
Surfen op het strand van Hoek van Holland

  Donderdag 19 augustus
De escaperoom
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  Vrijdag 20 augustus
Zwemmen in de Kulk

  Maandag 23 augustus
Graffiti workshop bij het Lentiz | Geuzencollege

  Dinsdag 24 augustus
Diergaarde Blijdorp

  Woensdag 25 augustus
Stopmotionworkshop en diploma uitreiking 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 Bart de Leede 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 gela-
chen. 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 2022 is mogelijk via www.stichtingaanzet.nl/vlaardingsezomerschool. De 
eerste aanmeldingen zijn inmiddels alweer binnen!

Colofon
Tekstredactie 
Stichting Aanzet
  
Vormgeving & druk 
The MindOffice

Volg de Vlaardingse Zomerschool 
op Facebook en Instagram 
@vlaardingsezomerschoool
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