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In 2022 was de twaalfde editie van de Vlaardingse Zomerschool van 8 tot 

en met 17 augustus 2022. Het thema was ‘Get Smart en ontdek je talent!’ 

Vierentwintig enthousiaste leerlingen investeerden de laatste twee weken 

van hun zomervakantie in een goede start op het voortgezet onderwijs.  

Meedoen aan de Vlaardingse Zomerschool is gratis. Dit is mogelijk gemaakt door 

de gemeente Vlaardingen, het Fonds Schiedam Vlaardingen en de Vlaardingse 

schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs. 

Waar komen de leerlingen vandaan?

Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

1.  Het College Vos
2.  Stedelijk Gymnasium
3.  De Internationale Vos
4.  St. Jozef Mavo

5.  Geuzencollege
6.  Maasland College
7.  Sg Spieringshoek

Waar gaan de leerlingen naartoe?
Yo Yo Yo!!  
Erg leuk  

georganiseerd! 

Ik vond het  
erg gezellig! 

Ook al ben ik door  
mijn moeder gestuurd..  

Ik vond het wel echt  
heel leuk!

Het was weer  
leuk!

1.  SBO Kameleon
2.  Jenaplan Vlaardingen
3.  De Globe
4.  KBS De Hoeksteen
5.  CBS Het Anker

6.  Avonturijn
7.  IKC Prins Willem Alexander
8.  IKC De Ark
9.   IKC Ambacht
10.  IBS Ababil

1.  STC vmbo college
2.  Geuzencollege
3.  De Internationale Vos
4.  Avicenna College

5.  St. Jozef Mavo
6.  Het Lyceum Vos
7.  De Mavo Vos

We hadden wederom enthousiaste docenten die vrijwillig de leerlingen hebben 

begeleid tijdens deze twee weken:

 Michael Telder

 Esther van Wieringen

 Patricia Simons

 Dieuwertje Roukema

Jolanda Koevermans van UN1EK onderwijs en opvang organiseerde het 

middagactiviteitenprogramma. Gonnie van Vliet van Stichting Aanzet zorgde 

wederom 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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Programma

Elke ochtend begon de groep leerlingen met een gezamenlijk activiteit, zoals een 
ontbijt op de eerste dag, een kennismakingsbingo, een quiz en konden zij zich 
voorbereiden op het middagprogramma. Vervolgens gingen de leerlingen, in 
drie rondes van 45 minuten, hun kennis opfrissen op het gebied van Nederlands, 
Engels, rekenen en wiskunde.

 

De afsluiting van de Vlaardingse Zomerschool vond plaats in de Polderpoort in 
Vlaardingen. Na een middagje survivallen, ontvingen alle leerlingen in het bijzijn 
van hun ouders een certificaat uit handen van burgemeester Bert Wijbenga van 
gemeente Vlaardingen.

Aanmelden voor de Vlaardingse Zomerschool 2023 kan via www.stichtingaanzet.
nl/vlaardingsezomerschool. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels al 
binnen! Van de elf aanmeldingen die we tot nu toe hebben ontvangen, hebben 
zes leerlingen zich voor de tweede keer aangemeld voor de Vlaardingse  
Zomerschool in 2023! 

Evaluatie

Alle leerlingen die hebben meegedaan, hebben ook een evaluatieformulier 
ingevuld. De Zomerschool wordt goed tot uitstekend beoordeeld door de 
kinderen. In de ochtend vonden ze ‘wiskunde’ en de spelletjes die ze samen 
speelden het leukst. Grootste favorieten in het middagprogramma waren het 
‘surfen’ en ‘zwemmen’. De docenten werden goed tot uitstekend beoordeeld door 
alle leerlingen. In totaal hebben 15 van de 24 leerlingen aangegeven weer mee 
te willen doen aan de Vlaardingse Zomerschool als het kan. Tot slot hebben 17 
leerlingen aangegeven beter voorbereid naar school te gaan.

Mediaberichten

Vrij 12 augustus:  
Zwemmen in Zwembad De Kulk

Ma 15 augustus:  
Port Rangers

Ma 8 augustus:  
Basketbal

Di 9 augustus:  
Workshop graffiti

Wo 10 augustus:  
Surfen

Di 16 augustus:  
Museum Corpus

Wo 17 augustus: 
Survival in Broekpolder



Ik ben nu beter  
voorbereid op school  

en zou het mijn  
vrienden zeker  

aanraden!

Leuk, leuk, leuk!! 
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De Vlaardingse Zomerschool  
is een initiatief van

Onze partners

Mede mogelijk 
gemaakt door

stichtingaanzet.nl/vlaardingsezomerschool


