De zomer…
Het lijkt alweer zolang geleden

De Zomerschool Zuidoost van 2020 was extra bijzonder. Niet alleen omdat het de tiende editie was,
maar vooral vanwege de uitbraak van het Covid-19 virus. Een wereldwijde pandemie waardoor ook in
Nederland scholen tijdelijk gesloten zijn geweest en er voor leerlingen veel lestijd verloren is gegaan.
Vanwege deze opgelopen achterstanden is ervoor gekozen om de Zomerschool uit te breiden van 12
naar 16 groepen. Voor het eerst kwamen bijna 300 leerlingen en meer dan 40 personeelsleden, 12
dagen bijeen voor de uitvoering van de Zomerschool.
Klik hier voor de officiële videoclip waarin de leerlingen van de Zomerschool de hoofdrol
spelen.

Voor wie?
De Zomerschool is bedoeld voor kinderen uit het
Stadsdeel Zuidoost die na de zomervakantie
naar groep 7 of groep 8 gaan. Leerlingen kunnen
deelnemen als ze zelf gemotiveerd zijn om te
leren, als hun ouders hen daarbij steunen en als
de leerkracht van de school aangeeft dat
deelname voor de leerling een bijdrage kan
leveren
aan
zijn/haar
ontwikkeling
en
schoolsucces. Van 6 t/m 24 juli werkten de
leerlingen gericht aan hun taal-, lees- en
rekenvaardigheden. Drie weken Zomerschool
biedt leerlingen de kans om goed voorbereid en vol zelfvertrouwen aan groep 8 te beginnen en nog
even extra te kunnen oefenen met essentiële leerstof.

Tyrone (10 j): ‘Ik kom elke dag met een goed gevoel naar de Zomerschool.’
Kobi (11j): ‘Ik heb mij voor de Zomerschool opgegeven omdat ik mij beter wil voorbereiden op groep
8. Ik wil een goed advies krijgen in groep 8. Soms vind ik rekenen lastig maar als ik goed uitleg krijg,
dan snap ik het beter.’
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Van groep 6 -> 7
Dit jaar hebben 125 leerlingen deelgenomen die
van groep 6 naar groep 7 gaan. Deze leerlingen
krijgen tijdens de Zomerschool nog een boost
om goed te starten in groep 7 waarin zij het
voorlopig advies krijgen en waar de leerstof flink
wordt uitgebreid. Verder hebben dit jaar 18
Nieuwkomersleerlingen meegedaan. Zij komen
normaal gesproken zes weken amper met de
Nederlandse taal in aanraking en op deze
manier kunnen zij toch drie weken lang oefenen
met lezen en schrijven in het Nederlands en hun
woordenschat uitbreiden. Hiermee verwachten
we dat zij veel minder last zullen hebben van de
‘zomerdip’.

Ranaisha (11j): ‘Ik vind het leuk op de Zomerschool en ik ben blij dat ik hier ben gekomen en ik geef
mijn lieve juf Ita een 9,5 en juf Hanna ook een 9,5’.

Visie en Missie
De visie van de Zomerschool is het aanbieden
van verlengde leertijd aan leerlingen waarin zij
zich zowel cognitief als sociaal-emotioneel
kunnen ontwikkelen.
Op de Zomerschool staat het thema
wereldburgerschap centraal. Dit ligt ook ten
grondslag aan de missie: leerlingen zichzelf laten
ontwikkelen tot ‘wereldburger’. Jezelf in relatie tot
de wereld.
Om goed in de maatschappij te kunnen
functioneren moeten leerlingen niet alleen leren over taal en rekenen, maar hebben leerlingen ook
bredere kennis en vaardigheden nodig. De leerlingen oefenen actief met de vaardigheden die ze
nodig hebben om deel te nemen aan de wereld van nu en morgen.
Op de Zomerschool ontdekken de leerlingen hun talent, gaan ze op ontdekkingsreis en leren ze meer
over zichzelf en de ander. De leerlingen leren omgaan met verschillen, hun eigen mening te geven,
debatteren, filosoferen, zorgdragen voor de omgeving en voor planten en dieren. Verder ontdekken
de leerlingen dat samenwerken, samen leren en het vergaren van kennis leuk en uitdagend is.
De Zomerschool biedt een mooie kans voor leerlingen om nieuwe vrienden te maken. Leerlingen van
verschillende basisscholen zitten bij elkaar in een groep.
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Leerkracht: Fijn, dat het pedagogisch beleid en de gedragsverwachtingen op de Zomerschool zijn
uitgeschreven en zichtbaar zijn gemaakt. Heel helder, duidelijk en goed toepasbaar.’
Christel (11j): ‘Ik vind het leuk om andere kinderen te ontmoeten. Ik heb zelf een nieuwe vriendin
gemaakt. Ik weet niet of we na de zomerschool nog contact zullen hebben, maar voor nu is het heel
leuk.’

Verkleinen leerachterstand
Het programma van de Zomerschool Zuidoost
richt zich op leerlingen die een leerachterstand
hebben op taal- en/of rekenen. Leerlingen die
een leerachterstand hebben vanwege sociaal
economische redenen en/of een problematische
gezinssituatie of andere belemmerende factoren
en zich zo onvoldoende kunnen ontwikkelen,
profiteren van extra leertijd zoals aangeboden
tijdens de Zomerschool. De leerlingen zijn, op
basis van de ontvangen gegevens vanuit
school, in niveaugroepen ingedeeld. Hierdoor is
het mogelijk om de begeleiding op maat te verzorgen en in te spelen op de onderwijsbehoeften van
de leerlingen. Je kunt hierbij denken aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waarbij
handelend en contextrijk onderwijs belangrijk is, verlengde instructie (op enkele gebieden) en
uitdaging.

Leerlingen geven verschillende redenen aan waarom ze wilden deelnemen aan de Zomerschool:
‘Dan kun je leren’, ‘Dan kan ik nieuwe vrienden maken en heb ik iets te doen”, “Dan krijg ik een hoger
advies in groep 8’, ‘Dan kan ik extra werken aan taal en rekenen.’
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Zelfvertrouwen vergroten
Leerkrachten en onderwijsassistenten van de
Zomerschool zien de ontwikkelingen die
leerlingen doormaken tijdens de lessen. Voor
sommige leerlingen is die leerontwikkeling klein
en vooral merkbaar tijdens de lessen op taal- en
rekengebied. Deze leerlingen ontdekken hoe ze
basale leerstof kunnen toepassen binnen een
functionele context. Eindelijk valt het kwartje! Dat
geeft zelfvertrouwen!
Sommige - soms faalangstige kinderen,
bloeien op en zien dat ze wel kunnen leren.
Kinderen die worden gepest, ontdekken dat ze
nieuwe vrienden kunnen maken. Boze kinderen
merken dat ze anders om kunnen gaan met hun boosheid en ze zich niet hoeven af te reageren op
andere kinderen.
Drie weken Zomerschool helpt kinderen dus niet alleen met taal- en rekenvaardigheden.
Leerkrachten, de leerlingen zelf en in sommige gevallen ook hun ouders/verzorgers, merken dat
werkhouding, sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling een ontwikkeling doormaken.

Amanda (10 j): ‘Ik vind dat de leerkrachten heel vriendelijk zijn. Ze geven je heel leuk les, op een
leuke manier. ‘
Dion (9 j): ‘Ik heb van de juf geleerd om de focus op mezelf te houden’.
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Vaste leerkracht en onderwijsassistent
De lessen worden gegeven door ervaren en
bevoegde leerkrachten, die daarbij worden
ondersteund door onderwijsassistenten. Dit jaar
hebben we voor het eerst in alle groepen
onderwijsassistenten ingezet.
De onderwijsassistenten zijn werkzaam in
Amsterdam Zuidoost en kennen de doelgroep
goed. We verwachten dat de opbrengst in de
ochtend
nog
hoger
ligt,
omdat
een
onderwijsassistent
naast
pedagogische
vaardigheden
ook
didactische
(onderwijskundige) vaardigheden bezit.

Leerkracht: ‘Volgend jaar hoop ik weer aan de zomerschool te mogen deelnemen en dan hoop ook
met dezelfde collega te worden ingedeeld. Ik vond het heel leerzaam om te zien hoe hij de teugels
kon laten vieren om ze op het juiste moment weer aan te trekken. Door zijn vertrouwen en coaching
stond ik elke dag zelfverzekerder voor de groep.’

Feestelijke kick-off aan huis
24 juni zou de feestelijke opening van de
Zomerschool plaatsvinden en daar had het
Zomerschoolteam grootste plannen voor.
Vanwege de maatregelen rondom Covid-19
konden de originele plannen niet doorgaan,
maar we konden het natuurlijk niet onopgemerkt
voorbij laten gaan.
De leerlingen zijn verrast met een cadeautas
met daarin een gekleurde envelop met contract,
een DIY slinger en een gaaf gezelschapsspel.
Verder hebben ze
een videokaart met een persoonlijke, feestelijke
boodschap van stadsdeelvoorzitter Tanja
Jadnanansing en de projectleider Zomerschool ontvangen. Middels deze boodschap werd de
Zomerschool feestelijk geopend en werd het programma van de Zomerschool gepresenteerd.
Klik hier voor enkele reacties op het verrassingspakket.
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Ochtend: focus op taal en rekenen
Tijdens de Zomerschool wordt aan een aantal
specifieke vaardigheden gewerkt. Daarbij is
gekeken naar de onderwerpen die de meeste
leerlingen als moeilijk/lastig beschouwen. Tijdens
de rekenlessen ligt de focus op het oefenen en
herhalen van kennis en vaardigheden en het
ophelderen van hiaten in de rekenkennis van
kinderen. In groep 6 komen de onderwerpen
getallen,
verhoudingen
(kommagetallen,
breuken), vermenigvuldigen en delen en meten
(lengte, oppervlakte) aan bod. In groep 7 komen
de onderwerpen verhoudingen (procenten,
kommagetallen, breuken en verhoudingstabel),
meten (lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht)
en verhaalsommen aan bod.
De lessen taal, rekenen en begrijpend lezen sluiten aan bij reguliere lesprogramma’s op school. Er
wordt veel gewerkt met coöperatieve werkvormen waarbij alle leerlingen actief kunnen deelnemen en
zo dus goed betrokken zijn bij de inhoud van de lessen. Door het samenwerken, leren de leerlingen
van elkaar. Er is veel aandacht voor woordenschat. Vooral schooltaalwoorden worden aangeboden
en ingeoefend. Leerlingen kunnen ook elke dag op de computer oefenen met het online programma
‘Junior Einstein en Nieuwsbegrip’. Leerlingen geven aan dat ze sommen veel beter zijn gaan
begrijpen en dat ze de regels van het kofschip nu kunnen toepassen. Leerkrachten zien leerlingen
groeien in taal- en rekenvaardigheden. Alle leerlingen profiteren van de extra instructie en de extra
begeleiding op maat.
Voor de Nieuwkomersleerlingen is een speciaal programma samengesteld door de
Nieuwkomersleerkrachten van de groep.
Zij oefenen in circuitvorm technisch- en begrijpend lezen, dictee, woordenschatuitbreiding en
mondelinge taalvaardigheid.

Saaliha (9jr): ‘Je leert meer dingen. Vandaag bij rekenen dachten we dat we echt rekenen gingen
doen , maar we deden rekenspelletjes met breuken. Dat was leuk!’
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Middag : focus op wereldburgerschap
Tijdens
de
Zomerschool
staat
het
thema
wereldburgerschap centraal. Op een leuke en
leerzame manier maken de leerlingen kennis met
perspectieven van over de hele wereld. Wie ben je en
wat is jouw rol in deze wereld? Er wordt aandacht
besteedt aan het actief onderdeel uitmaken van de
samenleving, de eigen omgeving en de wereld. Het is
belangrijk om de kijk die kinderen op de wereld hebben
te verbreden. Onderwijs speelt een cruciale rol als het
gaat om burgerschapsvorming van kinderen.
Wereldburgerschap benadrukt aandacht voor zaken
als diversiteit, inclusie en wereld perspectieven. Het
programma is ingericht op het verbreden van kennis en
het
verder ontwikkelingen van vaardigheden
verbonden aan wereldburgerschap. Er wordt hierbij
ingespeeld op de rol die kinderen spelen in deze
maatschappij.

Saaliha (9jr): ‘We hebben een toneelvoorstelling over de slavernij gezien, en dat vond ik best zielig.
Het was heftig wat er vroeger gebeurde.’
Moedjaba (10 j): ‘Ik heb moestuinen, bouwen met bamboe en ik heb water trommelles gehad.
Daarvoor heb je een kalebas nodig. Dat is een vrucht uit Afrika volgens mij. Het groeit daar veel. Wij
hebben het als muziekinstrument gebruikt. Het was erg leuk alleen soms werd ik een beetje nat.’
Leerkracht: ‘Ik ben zelf ook een bewustere en beter geïnformeerde wereldburger geworden.’
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Middagactiviteiten
De
Zomerschool
Zuidoost
heeft
tijdens
het
middagprogramma extra aandacht besteed aan het
thema ‘kolonialisme en slavernij’ binnen het thema
‘gedeelde geschiedenis’. Binnen dit thema waren er
activiteiten zoals een theaterles en interactief gastcollege
door de Educatie Studio, waarin het slavernijverleden en
democratische waarden worden behandeld. Ook maakten
de leerlingen een graffiti kunstwerk, een zogenaamd
‘statement piece’ waarmee ze uitdragen waar ze voor
staan. Deze activiteit werd verzorgd door het CBK
Zuidoost.
Verder verzorgde Djembé Défi een workshop
Bodypercussie. Met Local Habitat maakten de leerlingen
een zelfvoorzienend mini-ecosysteem door een glazen
pot met aarde en planten te vullen en deze af te sluiten
met
een
deksel.
Designathon
introduceerde
‘Changemakers’, waarbij de leerlingen een prototype
maakten
van
diverse
materialen
en simpele
technologieën. Verder maakten ook buitenactiviteiten
zoals bamboe bouwen, voetbalclinic en moestuinieren
onderdeel uit van het programma. De excursies naar het Tropenmuseum en Artis konden door de
komst van Covid-19 niet doorgaan. Als alternatief hebben we hele goede oplossingen gevonden in de
excursie ‘This is Holland’ en de workshop ‘op zoek naar zwerfafval en de anatomie van de vuilniszak’
van Zero Waste.

Chardayne (8jr): ‘We hebben een 5D vlucht door Nederland gemaakt. Dat was heel erg gaaf en
spannend. Het was echt een hele leuke ervaring, ik zou er nog een keer naartoe willen gaan.’

Leerkracht nieuwkomersgroep: ‘Mooi dat het thema wereldburgerschap op zoveel verschillende
manieren werd ingevuld. Sommige activiteiten waren voor nieuwkomers talig lastig, maar daar werd
goed op ingespeeld (activiteit aangepast, of andere activiteit).’
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Zomerschool DoeBoek
Het Zomerschool DoeBoek verbindt het
ochtendprogramma met het middagprogramma
met zogenaamde verbindingslessen. Hierin
worden
de
Wereldburgerschap-thema’s
uitgelegd, de inhoud en de leerdoelen van het
middagprogramma beschreven. Van elke
middagactiviteit
is
een
overzicht
van
onbekende/moeilijke woorden inclusief betekenis.
Deze woorden worden aangeboden en geoefend
zodat de leerlingen de context van de
middagactiviteiten beter begrijpen. Verder
kunnen de leerlingen in het DoeBoek vragen
beantwoorden over de eigen identiteit, over hun
drijfveren. ‘Wat maakt mij een wereldburger? Wie
ben ik?, Wat kan ik?
 , Wie wil ik zijn? en Hoe ga ik
om met anderen, met de omgeving en met de wereld? In het DoeBoek staan teksten over stemrecht
en debatteren, over duurzaam eten (bijvoorbeeld weinig tot geen vlees eten), over de ‘Nederlandse’
en voormalig-Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied, koloniën van Nederland, over
Paramaribo in Suriname, over vechtsport en dans Capoeira.
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De leerlingenraad en het einddebat
Leerlingenparticipatie is een goed middel om
democratische vaardigheden te leren in de
praktijk: leren door doen. Op de Zomerschool
hebben de leerlingen inspraak. Zij mogen
meedenken, meepraten en meebeslissen. Dit
doen zij o.a. door deel te nemen aan de
workshop debatteren, het einddebat en de
leerlingenraad. Tijdens de workshop debatteren
mogen leerlingen onder leiding van Christine van
Buuren (Discussiëren Kun Je Leren) met elkaar
in debat over verschillende stellingen over het
coronavirus en de vraag ‘hoe kunnen we ons stadsdeel ‘corona proof’ maken?’ Van elke groep wordt
een afgevaardigde gekozen, deze mag tijdens het einddebat in debat met stadsdeelvoorzitter Tanja
Jadnanansing.
De kinderraad vergadert wekelijks over onderwerpen die zij belangrijk vinden en bespreekt deze met
de organisatie. De kinderraad heeft dit jaar drie adviezen gepresenteerd aan kinder
stadsdeelvoorzitter Nikki, stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en de projectleider van de
Zomerschool. De adviezen zijn gebaseerd op drie kerndoelen die door de kinderraad zijn opgesteld.
1.Door de Zomerschool zijn kinderen in staat om hun achterstanden in te halen/weg te werken. 2.
Door de Zomerschool zijn kinderen in staat om hun talenten te ontwikkelen. 3. Door de zomerschool
zijn kinderen sociaal bezig, ze leren nieuwe kinderen kennen en hangen niet de hele dag thuis voor
de tv.
Twee adviezen van de kinderraad:
Seygi (10j): ‘De middag activiteiten zouden niet weer met je eigen groep moeten zijn maar liever
weer met andere kinderen zodat je meer andere kinderen leert kennen. Het zou ook leuk zijn om de
activiteiten in de middag te doen met de kinderen die hetzelfde talent hebben. Het is leuk om kinderen
te leren kennen die bijvoorbeeld allemaal van dans of allemaal van koken houden. Dan kun je
misschien met die kinderen vrienden blijven en je talent blijven uitoefenen.’
Chanell (11 j): ‘De zomerschool moet aan het begin goed kijken waar een leerling aan moet werken
zodat ze daar meer werk in kunnen krijgen. Er moeten dus klassen komen met een focus op een
bepaald vak waar de leerling moeite mee heeft.’

Klik hier voor het filmpje over de leerlingenraad en hier voor het einddebat.
Jael (10 j): 'Ik vind het debatteren leuk, je mag je eigen mening geven. Je discussieert over hoe het
coronavirus verminderd kan worden. Ik vind dat in alle winkels meer handgel geplaatst mag worden.’
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Gevarieerd en gezond eten
Op de Zomerschool zorgen we ervoor dat de
leerlingen gezond en gevarieerd eten. In het
Zomerschoolrestaurant wordt aandacht besteed
aan het eten en aan ‘tafelregels’. Hoe gedraag je
je in het Zomerschoolrestaurant? Hoe zorg je
ervoor dat je samen gezellig maar rustig kan
genieten van de lunch en elkaar? Op de
Zomerschool genieten leerlingen zichtbaar van
de gevarieerde lunch. Het tienuurtje en de lunch
wordt verzorgd door ZaZa Kitchen en is gericht
op duurzaamheid en zorg voor de omgeving.
Omdat wij graag de lokale bedrijven steunen
nemen wij alle zuivelproducten af van Kaasboerderij Geingenoegen. Fruitbox020 levert wekelijks alle
fruit en groenten. Elke vrijdag zorgt Zaza Kitchen voor een extra verrassing in het buffet. Dit kan
variëren van een vegetarische bami tot groentesoep. Op de Zomerschool wordt water gedronken.
Hiervoor kunnen de leerlingen gebruik maken van hun eigen gekleurde ‘Dopper’-waterfles
(‘Dopper’-flessen voorkomen dat onderdelen van wegwerpflessen in de natuur en in de oceanen
belanden). Verder wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van herbruikbaar servies.

Moedjtaba (11 j): ‘Op de Zomerschool krijg je lekker eten maar soms is het niet lekker. Ik ben
allergisch voor ananas en ik vind een appel te hard. Watermeloen en mandarijnen vond ik wel lekker.’
Daisy (10 j): ‘De lunch was erg leuk. Het leek wel een soort van restaurant. De broodjes werden
uitgedeeld, een soort van geserveerd. Je mocht zelf je brood smeren en beleggen.’

Webinars voor ouders/verzorgers
Vanwege de maatregelen omtrent Covid-19 zijn
de ouderbijeenkomsten op een andere wijze
georganiseerd.
Via
Webinars
konden
ouders/verzorgers op twee momenten inloggen
om een online presentatie te volgen van
opvoedcoach Jillian Emanuels. Hier konden
ouders/verzorgers hun vragen stellen over
allerlei zaken die met hun kind in relatie tot de
Zomerschool
te
maken
hadden.
86
ouders/verzorgers hebben de algemene
webinar gevolgd en 63 ouders/verzorgers de
webinar over de middelbare school de werking
van het (pre-)puberbrein, het stimuleren van de
groeimindset, het ondersteunen van hun kind in de laatste jaren van de basisschool en hoe je je kind
het best kunt voorbereiden op de middelbare school.
Verder heeft Jillian ouders/verzorgers
geïnformeerd over het reilen en zeilen op de Zomerschool.
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Ouder: ‘ Ik vond de bijeenkomsten heel nuttig ! Vooral over de executieve functies en de mindset. Als
moeder denk je toch altijd doe Ik het goed, wat kan er beter? En door deze informatie merk ik dat ik
een aantal dingen kan verbeteren.’
Ouder: ‘De informatie was verrassend interessant. Voor mij was de informatie over mindset vooral
super belangrijk omdat mijn kind al enige tijd bij hulpverleners loop en nog nooit heeft iemand mij
verteld over de werking van zijn hersenen. Het was een eye opener en ik denk dat ik hem hiermee
dus beter tegemoet kan komen. Dus hartstikke bedankt daarvoor.’

Feestelijke afsluiting
Op de laatste dag, vrijdag 24 juli, was de feestelijke afsluiting
van de Zomerschool. In de klas is met de leerlingen
teruggeblikt op de afgelopen periode. Verder zijn de
diploma’s en gepersonaliseerde t-shirts uitgereikt en is op
muzikale wijze, ondersteund door sambadansers, afscheid
genomen van de Zomerschool. Tijdens dit afscheid genoten
de kinderen van ijs, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt
door twee broers van 5 en 9 jaar die een eigen ijsbedrijf zijn
gestart. Verder hebben de leerlingen een DIY traktatie
gemaakt, verzorgd door ZaZa Kitchen. Klik hier voor een
impressie van de feestelijke afsluiting.

Meer lezen over de geslaagde uitvoering van Zomerschool 2020? Kijk dan op onze social media
kanalen. Klik hier voor de podcast van Kindervreugde en hier voor de dagelijkse blogs van meester
Rashid.

Website www.ppozo.nl/zomerschool/
Twitter @ZomerschoolZO
Instagram ZomerschoolZuidoost
Facebook ZomerschoolZuidoost
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